MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE
,, Prof. Dr. G. K. CONSTANTINESCU ,,

INFORMARE
TÂRGUL DE PAȘTE AL MIEILOR

În perioada 30 martie – 13 aprilie 2018, s-a deschis Târgul de miei vii,
vii autorizat de Autoritatea
Naționala Sanitară Veterinara și pentru Siguranța Alimentară. În
n acest sens a fost incheiat protocolul de
colaborare nr.15788 din 26.03.2018 intre Consiliul Local sector 4 prin Directia Piețe și Gestionarea
Activității
ții Comerciale Sector 4, Primaria Comunei Zimbreasca, Agenția Național
Națională pentru Zootehnie și
Direcția pentru Agriculturăă a Municipiului Bucuresti.
Obiectul protocolului
otocolului îl constituie stabilirea unui cadru general de cooperare si sprijin reciproc
între părți, în scopul derulării
ării unor ac
acțiuni
țiuni comune în interesul și pentru cetățenii
cet
din sectorul 4 respectiv
a unui eveniment dedicat Sărbătorilor Pascale, în scopul celebrării și marcării
marc
unor obiceiuri și tradiții
specifice românilor și comunit
comunității locale, denumit ,,Târgul de Paște
ște al mieilor,,
mieilor într-un spațiu situat în
incinta Pieței Apărătorii
ărătorii Patriei din sectorul 4.
Conform acestui protocol fiecare institu
instituție mai sus
us mentionată are următoarele obligatii :
-

-

-

Agenția Naționalăă pentru Zootehnie ca organizator al Târgului de Pa
Paște al mieilor, alaturi de
institutiile mentionate mai sus, au solicitat și au obținut toate avizele, autorizațiile și
aprobările necesare pentru desfășurarea acestuia conform
form normelor legale în materie.
materie
Consilul local sector 4 prin Directia Pie
Piețe
țe și Gestionarea Activității
Activit
Comerciale Sector 4 va
sprijini organizarea Târgului prin asigurarea spa
spațiului
țiului și punerea la dispoziție a infrastructurii
existente pentru desfă
desfășurarea acestui eveniment.
Primaria Comunei Zimbreasca va asigura amenajarea spa
spațiului
țiului și dotările
dot
necesare specifice
derulării fiecărei activită
activități în parte; va asigura mențínerea curățeniei;
cură
va lua toate măsurile
pentru evitarea degradării spa
spațiului
țiului și a infrastructurii existente din perimetrul unde este
organizat Târgul.

Platoul târgului este sectorizat astfel:
-

Sector de sacrificare – 250 m2, cu 16 mese de inox;
Sector destinat depozitarii materialului de risc specific – 13 m2, , cu 1 lada frigorifică;
Punct control
ntrol sanitar veterinar – 8 m2 ;
Sector țarcuri – 3 țarcuri
arcuri din câte 2 țarcuri destinate pentru animale suspecte de a fi bolnave;
Sector amplasare cântar și comercializare carne;
Sector depozitare de
deșeuri;
Sector amplasare
plasare container de
deșeuri de origine animală;
Sector pentru păstrare materiale de igienizare.

Hala abator/sacrificare/comercializare ovine și caprine prevăzută
ăzută cu instalație
instala
pentru spălat
animalele sacrificate cu 20 jeturi pentru spălare sub presiune, boil
boiler
er electric, sistem de canalizare, sistem
de ventilație,
ție, 16 mese de tranșare, dotat
dotată conform normelor sanitar-veterinare
veterinare în vigoare.

Acest Târg de miei vii a fost amenajat în Piaţa Apărătorii Patriei din sectorul 4 al Capitalei și
este singurul de acest gen din Capitală. Mieii sunt adăpostiţi în condiţii corespunzătoare de igienă, iar
sacrificarea lor are loc într-un abator salubru.
La acest târg au participat peste 24 de deținători de ovine din judetele.
De la inceputul târgului și până în prezent s-au vândut un număr de 1200 miei.

