
 

 

 

 

S.C. SALPITFLOR GREEN S.A. 
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                               CONFERINŢA DE PRESĂ 

5 august 2015 

 

 În perioada 08 – 18.08. 2015 se vor efectua lucrări de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi 

reparaţii curente în pieţele din Municipiul Piteşti. Programul după care pieţele se vor închide pentru 

efectuarea acestor activităţi este următorul: 

 

Nr.crt. Perioada Piaţa 

1.    8 august, ora 13:30 – 10 august, ora 06:30 Războieni 

2.  16 august, ora 14:30 – 18 august, ora 08:00 Smârdan 

Prundu 

 

În data de 09 august 2015 Bazarul Gheorghe Lazăr va fi închis pentru lucrări de deratizare. 

 
 Începând cu data de  06.08.2015  S.C Salpitflor Green S.A va efectua o serie de trei  

tratamente fitosanitare contra dăunătorului Metcalfa pruinosa (cicada albă), tratamente  recomandate 

de către Unitatea Fitosanitară Argeş şi de către specialiştii în protecţia plantelor din cadrul 

Universităţii Piteşti. 

 Pentru combatere se vor utiliza insecticide din grupele de toxicitate III şi IV după cum 

urmează: CONFIDOR ENERGY  +  adjuvant SILWET;   ACTELLIC 50 + adjuvant SILWET;   

NURELLE D50 + adjuvant SILWET;   KARATE ZEON + MOSPILAN +  adjuvant SILWET;   

 Tratamentele se vor executa cu mijloacele terestre din dotare, doar pe timpul nopţii conform 

următorului program: 

 

Cartierul Data 

 Craiovei   06.08.2015 

Prundu  

Tudor Vladimirescu 

07.08.2015 

Craiovei   10.08.2015  

Prundu  

Tudor Vladimirescu 

 

11.08.2015 

Centru 12.08.2015 

Calea Bucureşti 13.08.2015 



 

 

Popa Şapcă                                                                                 13.08.2015 

Str. Maior Şonţu 

B-dul Republicii 

Zona autogară 

14.08.2015 

Centru 17.08.2015 

Calea Bucureşti 

Popa Şapcă 

18.08.2015 

Str. Maior Şonţu 

B-dul Republicii 

Zona autogară 

19.08.2015 

Expo-Parc 

Zona Nord 

20.08.2015 

B-dul Negru Vodă 

B-dul Nicolae Bălcescu 

21.08.2015 

Expo-Parc 

Zona Nord 

24.08.2015 

B-dul Negru Vodă 

B-dul Nicolae Bălcescu 

25.08.2015 

Găvana II 26.08.2015 

Găvana III 27.08.2015 

Trivale 28.08.2015 

Găvana II 31.08.2015 

Găvana III 01.09.2015 

Trivale 02.09.2015 

 

  Tratamentele se vor repeta la intervale de  4 – 5 zile. 

  În caz de timp nefavorabil perioada de efectuare a acestor stropiri  se va prelungi cu numărul 

de zile improprii tratamentului. 

  În acelaşi timp specialiştii de la Unitatea Fitosanitară Argeş recomandă depistarea eventualelor 

focare şi pe terenurile proprietate privată sau în localităţile limitrofe Municipiului Piteşti şi tratarea 

acestora corespunzător pentru a preveni răspândirea acestui dăunător. 

 

 

 S.C Salpitflor Green S.A alocă spaţii de vânzare pentru producători, persoane fizice 

deţinătoare ale unui atestat de producător şi ale unui carnet de comercializare, pentru valorificarea 

produselor din sectorul agricol obţinute din gospodăria/ferma proprie. 

Astfel, pentru luna august situaţia privind sectorizarea pieţelor Municipiului Piteşti este 

următoarea: 

1. Piaţa  Ceair dispune 

 în  piaţa exterioară de un număr de 108 mese din care:  

     - 78 mese alocate pentru producători (închiriate pe bază de acord lunar 57 mese) 

     - 30 mese alocate pentru agenţii economici (închiriate pe bază de acord lunar 14 mese) 

 în piaţa interioară de un număr de 37 mese din care:  

     - 17 mese alocate pentru producători (închiriate pe bază de acord lunar 6 mese) 

     - 20 mese alocate pentru agenţii economici (închiriate pe bază de acord lunar 5 mese) 

 

2. Piaţa Găvana dispune de un număr de 132 mese din care: 

          - 55 mese alocate pentru producători (închiriate pe bază de acord lunar 34 mese) 

          - 77 mese alocate pentru agenţii economici (închiriate pe bază de acord lunar 50 mese) 

 



 

 

3. Piaţa Războieni dispune de un număr de 42 mese din care: 

          - 20 mese alocate pentru producători (închiriate pe bază de acord lunar 2 mese) 

          - 22 mese alocate pentru agenţii economici (închiriate pe bază de acord lunar 4 mese) 

 

4. Piaţa Smârdan dispune de un număr de  117 mese din care: 

          - 50 mese alocate pentru producători (închiriate pe bază de acord lunar 25 de mese) 

          - 67 mese alocate pentru agenţii economici (închiriate pe bază de acord lunar 21 mese) 

 

5. Piaţa Traian dispune de un număr de 45 mese din care: 

     - 18 mese alocate pentru producători  

     - 27 mese alocate pentru agenţii economici (închiriate pe bază de acord lunar 11 mese) 

 

6. Piaţa Trivale dispune 

 la Complexul 1 de un număr de 74 mese din care:  

           - 33 mese alocate pentru producători (închiriate pe bază de acord lunar 22 de mese) 

           - 41 mese alocate pentru agenţii economici (închiriate pe bază de acord lunar 10 mese) 

 la Complexul 2 de un număr de  13 mese din care:  

           -  6 mese alocate pentru producători  

           - 7 mese alocate pentru agenţii economici (închiriate pe bază de acord lunar 6 mese) 

 

Spaţiile de vânzare din pieţele Municipiului Piteşti respectă cerinţele legislaţiei sanitare 

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.  

Societatea urmăreşte permanent crearea unui cadru de desfăşurare a activităţilor de 

comercializare a bunurilor şi produselor care să respecte principiile concurenţei loiale, de 

protejare a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a 

mediului. 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Georgel - Daniel Dumitrache 

 

 

 

Întocmit, 

     Diana Idoraş                                                                                                                                                                                                                                                                                        


