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Comunicat de presă

19 solicitări au fost înregistrate de Poliția Locală Brașov, notificări venite din partea
comercianților brașoveni (lanțuri de magazine sau societăți mai mici) care vor să își
vândă marfa la preț redus.

Prima perioada de soldări pe acest an, pentru produsele de sezon toamnă-iarnă, va
începe, potrivit legii, la jumatatea acestei luni. Astfel, perioada în care mărfurile pot fi
supuse reducerilor de prețuri este 15 ianuarie – 15 aprilie, iar comercianții care vor să se
înscrie la această campanie trebuie să depună notificări la Poliția Locală Brașov cu
sediul în strada N. Bălcescu 62-64, însă cu 15 zile înainte de data de debut a soldărilor
(conform O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață).

De asemenea, această reglementare legislativă precizează că „vânzarea de soldare este
orice vânzare însoțită sau precedată de publicitate și anunțată sub denumirea
soldare/soldări/solduri și care, printr-o reducere de prețuri, are ca efect vânzarea
accelerată a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structură de vânzare cu amănuntul”.

Tot legea precizează că, în intervalul 15 ianuarie - 15 aprilie, comercianții își pot stabili
o durată maximă de 45 de zile în care pot vinde produse la prețuri reduse. Tipuri de
mărfuri care se pot comercializa în acest sistem: confecții, marochinărie, tricotaje,
încălțăminte, articole sportive, etc. – deci, doar produse nealimentare.
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Poliția Locală Brașov va face verificări în teren, înainte de debutul sezonului de soldări,
dar și în timpul acestui interval, pentru a vedea dacă sunt respectate prevederile legale
cu privire la acest aspect.
Nerespectarea reglementarilor în vigoare legate de soldare se sancționează cu amendă
între 2.000 și 10.000 de lei, iar efectuarea de vânzări de soldare fără notificare se
amendează cu 200 până la 1.000 de lei.

Director Executiv
Nicolae Aldea

Biroul Comunicare Publică
Purtător de cuvânt
Anca Lăutaru

2

