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INTRODUCERE

Această lucrare asemenea celorlalte ghiduri pe care le puteți consulta accesând link-ul
https://www.facebook.com/ghidulantreprenoruluiincepator/, a fost concepută pentru a
sprijinii orice persoană care dorește pe viitor să dezvolte o afacere în domeniul alimentației
publice/colective sau în domeniul comerțului cu amănuntul al produselor alimentare, fie că
activitățile se vor desfășura într-o locație fixă sau una mobilă, lucrarea fiind astfel structurată
și concepută încât să fie pe înțelesul tuturor, folosind în acest sens foarte multe exemple din
practica întâlnită sau prezentând aspecte insuficient reglementate prin lege, asupra cărora
autorul îți exprimă propriul punct de vedere, toate aceste informații având ca principal scop
susținerea unui viitor antreprenor în domeniu, să își formeze o imagine de ansamblu asupra
afacerii pe care dorește să o inițieze.
Ce puteți afla lecturând acest ghid?
Veți știi ce înseamnă noțiunea de alimentație publică și când avem în vedere noțiunea de
alimentație colectivă, veți știi mai exact în ce clasă de activitate prevăzută de CAEN rev.2 se
va încadra afacerea pe care doriți să o dezvoltați, ce aspecte să aveți în vedere când închiriați
un spațiu pentru a desfășura o activitate comercială, ce avize, autorizații și alte obligații veți
avea nevoie să obțineți pentru afacerea dvs., precum și alte informații utile cu specificația că
informațiile cuprinse în cadrul ghidului nu au un caracter exhaustiv și în consecință nu pot
acoperii pe de-a întregul toate obligațiile prevăzute de lege în ceea ce privește funcționarea
unei afacerii în domeniu analizat.
Acest ghid conține informații cu caracter public și nu substituie sub nicio formă
prerogativele altor instituții cu competențe în domeniu și totodată specific în mod expres
faptul că informația cuprinsă în acesta nu reprezintă activitate de consultață juridică. Datorită
deselor schimbări legislative, este posibil ca în decursul unei perioade de timp de la redactarea
acestuia, unele informații să nu mai fie de actualitate, astfel încât este recomandat oricărei
persoane care se informează din această lucrare, să verifice ulterior în ce măsură informațiile
respective și-au păstrat autenticitatea în timp.
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clasificarea acestora, când avem în vedere noțiunea de “alimentație
colectivă” ?
În viața cotidiană auzim deseori despre noțiunea de alimentație publică și/sau
alimentație colectivă, dar oare știm cu exactitate ce înseamnă aceste noțiuni, ce tipuri de
activități economice sunt asimilate acestora, răspunsul la aceste întrebări îl veți putea afla
lecturând rândurile de mai jos.
Dispozițiile cuprinse în O.G.nr.99/2000 definesc un serviciu de alimentaţie publică ca
fiind activitatea de pregătire, preparare, prezentare şi servire a produselor şi a băuturilor
pentru consumul acestora în unităţi specializate sau la domiciliul/locul de muncă al
consumatorilor.
O definiție dată unităților de alimentație publică o regăsim în Anexa la H.G.
nr.843/1999, unitatea de alimentație publică reprezentând, ca și regulă generală, localul public
în care se servesc preparate culinare, produse de cofetărie-patiserie, băuturi, caracterizându-se
prin aceea ca în cadrul lui se îmbină activitatea de pregătire/preparare cu activitatea de
comercializare, însoţită de servicii specifice care asigură consumul acestora pe loc. O
informație utilă oferită de acest act normativ este reprezentată de descrierea făcută la pct.14
cadrul Anexei 1, din care reiese faptul că activitatea de catering precum și restaurantele
(cantinele) pentru colectivități, din incinta divereselor instituții/fabrici sunt asimilate
alimentației publice.
Întrucât noțiunea de -alimentație colectivă- nu este definită în mod concret în niciun act
normativ aflat în vigoare, pentru a înțelege exact semnificația acestei noțiuni este necesar să
avem în vedere următoarele:
activitatea de alimentație, cu tot ceea ce implică (pregătirea-prepararea hranei, servirea
acesteia, etc) poate fi clasificată după scopul în care este desfășurată :
o ca având un caracter comercial, caz în care activitatea este desfășurată de
către societăți comerciale, pfa-uri, intreprinderi individuale sau familiale, în
cadrul diverselor tipuri de unități de alimentație publică precum sunt –
restaurante, baruri, pizzeri, cantine, cofetării, fast-food, etc, la a căror
servicii și produse are acces orice persoană interesată.
o ca având un caracter noncomercial, caz în care activitatea de alimentație este
desfășurată prin intermediul blocurilor alimentare proprii ale diverselor
instituții ale statului sau ale unor organizații non-profit, precum ar fi spre
exemplu cazul spitalelor, grădinițelor, unităților de ocrotire a copiilor,
cămine pentru vârstinici, etc, în cadrul cărora activitatea de alimentație se
constituie ca parte integrantă a obiectului de activitate prestat, neavând un
caracter comercial, aceasta adresându-se doar persoanelor care beneficiază
de serviciile respective.
activitatea de alimentație, cu tot ceea ce implică (pregătirea-prepararea hranei,
servirea acesteia, etc) poate fi clasificată după publicul țintă căruia i se adresează:
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o ca activitate de alimentație publică, la care are acces orice persoană
interesată de produsele și serviciile oferite
o ca activitate de alimentație colectivă, adresată unei colectivități bine
definite cum ar fi spre ex. pacientții unui spital, copii dintr-un centru de
ocrotire, invitații care participă în cadrul unui restaurant la o nuntă,
angajații unei fabrici care servesc masa în cantina proprie, etc,
Legislația aplicabilă în domeniul sănătății publice și domeniul sanitar-veterinar și
pentru siguranța alimentelor, reglementează activitatea de alimentație în întregul ei,
indiferent de caracterul comercial sau non comercial al acesteia, însă pentru cazul în
care aceasta se adresează unei anumite colectivități, legislația în cauză folosește
noțiunea de alimentație colectivă, pentru care introduce căteva obligații specifice una
dintre acestea fiind reprezentată de obligația factorului responsabil să păstreze într-un
figider, timp de 48 de ore, a unei probe din fiecare fel de mâncare servit unei
colectivității.
Activitățile de servire a mâncărurilor și băuturilor destinate consumului imediat,
desfășurate de entități pentru care legea prevede obligația înregistrării în Registrul
Comerțului, sunt cuprinse conform CAEN rev.2, aprobate prin Ord.331/2007, doar în
diviziunea 56 – Restaurante și alte activități de alimentație, care conține la rândul ei
grupele 561 –Restaurante; 562 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
și alte servicii de alimentație și 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, cu
clasele de activități aferente fiecărei grupe.

Având în vedere cele menționate mai sus se pot desprinde următoarele concluzii:
 Alimentația publică și cea colectivă nu reprezintă noțiuni întrutotul distincte, ele
îndeplinesc aceleași funcții și se supun în fond acelorași dispoziții legale d.p.d.v. al
igienei și al siguranței alimentare, diferența dintre acestea constând în faptul că
alimentația publică se adresează publicului larg pe când alimentația colectivă se
adresează unei anumite colectivități, în cazul acesteia din urmă existând anumite
obligații suplimentare prevăzute în legislația sanitară și sanitar-veterinară
exemplificând aici spre ex. obligația păstrării la frigider, timp de 48 de ore, a unei
probe din fiecare fel de mâncare servit colectivități respective.
 Orice activitate economică autorizată în cadrul Registrului Comerțului întruna dintre
clasele CAEN 5610- Restaurante; 5630 –Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
CAEN 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente; și CAEN 5629 –
Alte activități de alimentație n.c.a., se asimilează activității de alimentație publică.
În practică există situații când activitatea desfășurată întruna din clasele CAEN
menționate mai sus este asimilată d.p.d.v. al legislației sanitare (vezi Ord. nr.
976/1998, Ord. nr.1225/2003, HG nr. 857/2011) și sanitar-veterinară ( vezi HG
nr.984/2005), alimentației colective așa cum este cazul unei mese organizate în cadrul
unui restaurant, a activității de catering pentru evenimente, activitatea unei cantine din
diverse instituții publice și private destinate doar angajaților proprii, etc.
 Există anumite clase de activități prevăzute în CAEN care aparent nu au nicio legătură
cu activitatea de alimentație publică/colectivă, dar în derularea cărora întâlnim și o
activitate de alimentație fără însă ca operatorul economic respectiv să fie obligat să își
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autorizeze una dintre clasele CAEN 5610,5630, 5621,5629, precum este cazul mesei
servite în cadrul unui pensiuni turistice doar turiștilor cazați în structura de cazare
respectivă, activitatea desfășurându-se în baza clasei CAEN 5520 - Facilități de cazare
pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, însă în cadrul acestei activități, conform
legislației aplicabile în domeniu, administratorul pensiunii respective poate să
desfășoare și activitate de alimentație colectivă, servind în acest sens masa turiștilor ce
beneficiază de cazare, fără să fie obligat să se autorizeze la Registrul Comerțului, cu
clasa CAEN 5610, decât în cazul în care acesta ar dorii să ofere servicii de alimentație
publică oricărei persoane care ar dorii să servească masa în locația respectivă.
Clasificarea unităților de alimentație publică

Conform legislației aplicabile în domeniu, unitățile de alimentație publică se pot clasifica în
două mari categorii:
1. Unități de alimentație publică incluse în structurile de primire turistice,
reglementate de prevederile O.G. nr.58/1998, privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii de turism în România, cu modificările și completările ulterioare. În
această categorie se includ (conform tipologiei prevăzute de Ord.65/2013)
restaurantele indiferent de tipul acestora, baruri, cofetării, patiserii, unități de tip
fast-food, care funcționează fie ca unități de sine stătătoare în cadrul stațiunilor
turistice sau fac parte integrantă din cadrul unor structuri de primire turistice cu
funcțiuni de cazare (hoteluri, pensiuni, etc), în ambele cazuri, unitățile respective
supunându-se unor proceduri de clasificare în funcție de caracteristicile
constructive, de dotările şi serviciile prestate, în conformitate cu prevederile H.G.
nr.1267/2010, privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi
brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor de
aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 65/2013.
2. Unități de alimentație publică, altele decât cele incluse în structurile de primire
turistice, reglementate de prevederile cuprinse în H.G. nr.843/1999, privind
încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică, neincluse în structurile de
primire turistice, cele mai întâlnite tipuri de unități care fac parte din această
categorie fiind:

Restaurant clasic - unitate de alimentaţie publică în care consumatorii
sunt serviți cu un variat sortiment de preparate culinare de cofetăriepatiserie, cafea, băuturi etc. Pentru crearea unei atmosfere recreative se pot
oferi programe artistice sau alte mijloace de distracție. Personalul de
producţie şi de servire are o calificare de profil.
Restaurant cu specific - unitate de alimentaţie publică care prin amenajări,
dotări, ţinuta lucrătorilor şi preparatele culinare oferite corespunde unui
specific local, regional, naţional (restaurant "românesc", "moldovenesc",
"dobrogean", "bănățean" etc.) sau reprezintă unităţi tradiționale - han,
cramă, colibă, șură etc.
Pizzerie - unitate specializată care oferă, cu preponderență, sortimente de
pizza şi de paste făinoase. Suplimentar se pot oferi gustări, salate, produse
de patiserie şi sortiment variat de băuturi, cu preponderență slab alcoolizate.
Bar - unitate de alimentaţie publică cu program de zi sau de noapte în care
se desfac băuturi alcoolice şi nealcoolice, un sortiment restrâns de produse
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culinare. Cadrul ambiental este completat cu program artistic, audiții
muzicale, jocuri electronice şi video. Aceasata categorie cuprinde si Discobar, Video-bar, Discotecă, Cafe-bar, Cafenea.
Fast-Food - unitate care propune clientelei sale, în principal tineri, o servire
rapidă de produse, la preţuri unitare. Oferta de produse se reduce la un
sortiment limitat şi standardizat, de regulă bazat pe un singur produs de
bază şi este prezentată de obicei pe panouri luminoase. Preparatele sunt
preluate de clienţi la casa în momentul plăţii şi consumate pe loc sau în
afara unităţii. Produsele sunt oferite în inventar de servire de unică
folosință.
Unităţi tip cofetărie, patiserie - sunt unităţi de alimentaţie publică care
oferă consumatorilor preparate de cofetărie-patiserie produse în
laboratoarele proprii sau în laboratoarele altor unităţi de profil, biscuiți şi
produse zaharoase ale producătorilor specializaţi, băuturi nealcoolice, cafea,
ceai, fructe, produse specifice micului dejun, precum şi diferite sortimente
de băuturi fine pentru consum la domiciliu. Majoritatea unităţilor de acest
tip, pe lângă asigurarea condiţiilor pentru consumul pe loc, vând şi produse
pentru consum la domiciliu.

Cap. 2 - Încadrarea activităților în clasa CAEN corectă! Situații și
studii de caz. Exemple!
Încadrarea corespunzătoare a activității pe care o veți desfășura într-o anumită clasă de
activitate ( cod CAEN), reprezintă un aspect deloc de neglijat, orice încadrare greșită în acest
sens poate atrage ulterior aplicarea unor sancțiuni din partea diferitelor instituții ale statului.
Atenție! legat de acest aspect, nu uitați faptul că dvs. în calitate de viitor antreprenor trebuie
să știți cel mai bine ce anume doriți să întreprindeți, funcționarii din cadrul Oficiului
Registrului Comerțului sau persoanele mandatate de dvs. să se ocupe de întocmirea actelor
necesare, vă vor îndruma pe baza informațiilor pe care tot dvs. va trebui să le oferiți și în acest
context este foarte util să cunoașteți cu exactitate în ce clasă CAEN se încadrează activitatea
pe care doriți să o întreprindeți, conținutul acestui capitol având tocmai acest rol de a vă ajuta
în acest proces, în special în cazul anumitor genuri de activități a căror încadrare într-un
anumit cod CAEN este interpretabilă.
Clasele de activități corespunzătoare alimentației publice/colective și comerțului cu
amănuntul al produselor alimentare, conform Clasificării activităților din economia națională CAEN rev.2 (revizuită), aprobată prin Ordinul nr.337/2007, sunt următoarele:
Clase de activități pentru:
1. Alimentație publică/colectivă:
CAEN 5610 – Restaurante – Note explicative - această clasă include
activitatea de asigurare a serviciilor de servire a mesei pentru clienţi, fie că
sunt serviţi stând la masă sau se servesc singuri dintr-un galantar cu produse,
fie că mănâncă mesele preparate în incintă, că le iau acasă sau că le sunt
livrate la domiciliu. Aceasta include prepararea şi servirea meselor pentru
consumul imediat din autovehicule sau cărucioare fără motor.
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Având în vedere cele menționate mai sus, un antreprenor va autoriza la
Registrul Comerțului această clasă de activitate, pentru:
 orice unitate în care vor fi servite preparate culinare pentru
consumul acestora în incinta unității, oferindu-se în acest sens și
servicii spacifice, în această categorie intrând orice tip de
restaurant indiferent de specific, pizzeriile, unități de tip fast-food,
cofetării, patiserii-plăcintării, bufete, restaurante cu autoservire,
cantine-restaurant, etc.
 orice unitate mobilă (ex. rulotă fără tracțiune proprie sau cu
tracțiune proprie-food truck) în care se prepară diferite sortimente
de mâncare în cele mai multe dintre cazuri fiind vorba de
minuturi sau produse fast-food, etc
 orice unitate în care se prepară diferite sortimente de mâncare cu
scopul de a fi livrate, în baza solicitării (de regulă telefonice)
primite de la clienții, la adresele indicate de către aceștia.
 tonete/aparate din care se comercializează înghețata.
 prepararea hranei la standuri în piețe.
CAEN 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor – Note
explicative- această clasă include activitatea de pregătire şi servire a
băuturilor pentru consumul imediat în incintă.
Având în vedere cele menționate mai sus, un antreprenor va autoriza la
Registrul Comerțului această clasă de activitate, pentru:
 baruri, bodegi, discoteci, berării, cafenele
 baruri care servesc sucuri de fructe
 standuri mobile de vânzare a băuturilor
Important de știut în cazul barurilor și celorlalte unități asimilate acestei
categorii este faptul că în cazul în care ați dorii să serviți în incinta acestora
un sortiment restrâns de preparate, de ex. minuturi la grătar sau produse fastfood, este indicat să autorizați clasa CAEN 5610 –Restaurante, pentru a evita
astfel orice fel de interpretări venite din partea diferitelor instituții ale
statului, având în vedere că prevederile legale d.a.p.d.v. sunt
contradictorii/incerte și anume:
Conform prevederilor cuprinse în H.G. nr.843/1999, privind încadrarea pe
tipuri a unităţilor de alimentaţie publică, neincluse în structurile de primire
turistice, în cadrul unităților de tip bar se specifică faptul că se pot oferii
consumatorilor, pe lângă diferitele sortimente de băuturi și o gamă restrânsă
de gustări, minuturi la grătar, etc insă dacă avem în vedere notele explicative
aferente CAEN rev.2 (aprobate prin Ord.337/1997), vom observa că acestea
specifică faptul că în clasa CAEN 5630- Baruri, se includ doar activități de
pregătire şi servire a băuturilor, fără a se face vreo referire la prepararea și
servirea diferitelor produse culinare, activitatea respectivă nefiind însă nici
trecută la activitățiile exluse în mod evident din această clasă, fapt ce
determină o situație de incertitudine, iar un răspuns fără dubii la o întrebare
de genul „Dacă în baza clasei CAEN 5630 se poate servii și diferite produse
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culinare, minuturi la grătar, etc? ”, este imposibil de dat în contextul legislativ
actual..
CAEN 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente –
Note explicative - această clasă include asigurarea serviciilor de alimentație
bazate pe aranjamente contractuale cu clientul, în locația specificată de
acesta în vederea organizării unui eveniment.
Având în vedere notele explicative menționate mai sus, în cazul în care
doriți să deschideți o unitate în care să se prepare diferite sortimente de
mâncare care ulterior vor fi livrate la o adresă indicată de client, veți
proceda la autorizarea, în cadrul Registrului Comerțului, clasei CAEN
menționate mai sus.
În vederea creșterii veniturilor unii antreprenori care activează în acest
domeniu de activitate dețin propriile săli de evenimente, dotate și utilate
asemeni unui restaurant, acestea fiind închiriate de către persoanele
interesate în oganizarea diferitelor evenimente festive, în baza unui contract
de închiriere. În măsura în care sala respectivă nu funcționează niciun
moment în regim de restaurant, în aceasta organizându-se strict numai
evenimente, în baza unor contracte de închiriere, aceasta activitate se va
încadra în clasa CAEN 6820 – Închirierea sau subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii, antreprenorul având astfel posibilitatea să obțină venituri
odată din închirierea sălii respective și în al doilea rând din serviciile de
catering pe care le va oferii organizatorului evenimentului respectiv.
CAEN 5629 – Alte activități de alimentație n.c.a. – Note explicativeaceastă clasă include cateringul industrial, adică asigurarea serviciilor de
alimentație bazate pe aranjamente contractuale cu clientul, pentru o
perioadă de timp determinată. Se include de asemenea în această clasă
activitatea unităților alimentare concesionate în cadrul bazelor sportive și al
altor unități similare.
Având în vedere cele menționate mai sus, un antreprenor va autoriza la
Registrul Comerțului această clasă de activitate, în cazul în care:
 va furniza servicii de alimentație, de regulă persoanelor
juridice (diverselor companii) în baza unor contracte
 va asigura servicii de alimentație în cadrul unor unități
concesionate în incinta bazelor sportive și al altor unități
similare
 va asigura servicii de alimentație prin intermediul unor
cantine sau bufete care deservesc diferite instituții precum
spitale, școli, fabrici, companii, pe bază de concesionare.
Atenție! În cazul în care spre exemplu în cadrul unei cantine care
deservește o fabrică, au acces liber spre a lua masa și persoane din
exteriorul fabricii, vom avea în vedere în acest caz o alimentație publică și
în acest context unitatea respectivă va fi obligată să își autorizeze și clasa
CAEN – 5610 - Restaurante.
2. Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare cu punct fix de
lucru
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Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare poate fi încadrat fie într-o clasă CAEN
specifică comerțului specializat pe o anumită categorie de produse, fie încadrat într-o clasă
CAEN corespunzătoare comerțului cu amănuntul al produselor diverse (nespecializat), după
cum urmează:
 CAEN 4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Se va proceda la autorizarea, în cadrul Oficiului Registrului Comerțului, a acestei
clase de activități, în cazul în veți deschide un magazin în care se vor comercializa
preponderent produse alimentare, băuturi și tutun, alături de care se vor mai
comercializa și alte sortimente de măfuri nealimentare. În pratică, în cazul majorității
magazinelor de cartier cu profil preponderent alimentar le este suficient să își
autorizeze doar aceată clasă de activitate în vedereaa funcționării legale din acest
punct de vedere.
a) CAEN 4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse nealimentare
Se va proceda la autorizarea, în cadrul Oficiului Registrului Comerțului, a acestei
clase de activități, în cazul în veți deschide un magazin în care se vor comercializa
preponderent produse nealimentare, alături de care vor fi oferite spre comercializare și
produse din categoria celor alimentare, acestea însă nefiind însă preponderente. În
practică această clasă de activitate este suficientă în a fi autorizată în cazul diferitelor
magazine de cartier, care vând diverse produse nealimentare alături de care eventual se
oferă un sortiment mai restrăns de produse alimentare.
b) CAEN 4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în
magazine specializate
Se va proceda la autorizarea, în cadrul Oficiului Registrului Comerțului, a acestei
clase de activități, în cazul în veți deschide o unitate de tip “aprozar”, spre exemplu, în
care vor fi comercializate doar legume-fructe. Atenție! în cazul în care în cadrul
unității vor fi comercializate, chiar și într-un sortiment foarte restrâns și alte produse
va fi nevoie să autorizați și alte clase de activități, de regulă fiind indicat să autorizați
clasa 4711.
c) CAEN 4722- Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în
magazine specializate
Această clasă de activitate se autorizează în cazul în care veți deschide o unitate de
tip “măcelărie” spre exemplu sau un alt tip de unitate în care se comercializează cu
amănuntul doar carne și a produse din carne, în cazul în care se va comercializa și alte
sortimente de produse alimentare ( de ex. muștar, ketchup, condimente sau alte
produse) veți avea nevoie să autorizați și altă clasă de activitate, de regulă fiind indicat
să autorizați clasa 4711.
d) CAEN 4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în
magazine specializate
Această clasă de activitate o veți autoriza doar în cazul în care veți deschide o
unitate specializată în comerțul cu amănuntul al peștelui, crustaceelor sau moluștelor și
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al produselor derivate din acestea, în cazul în care se va comercializa și alte sortimente
de produse alimentare sau nealimentare veți avea nevoie să autorizați și altă clasă de
activitate, de regulă fiind indicat să autorizați clasa 4711.
e) CAEN 4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi
produselor zaharoase, în magazine specializate
Dacă spre exemplu un magazin de pâine și produse de panificație va funcționa în baza
autorizării la Oficiul Registrului Comerțului a acestei activități, acest aspect fiind fără
echivoc, nu același lucru îl putem spune pentru alte tipuri de business-uri precum ar fi cazul
covrigăriilor, gogoșeriilor, patiseriilor, cofetăriilor etc, a căror încadrare în această clasă de
activitate ridică unele semne de întrebare aici exemplificăndu-vă de ex. cazul unităților ce
comercializează produse tip fornetti, în cazul acestora constatând faptul că același tip de
business se desfășoară în baza unor coduri CAEN diferite, în funcție de Oficiile Registrului
Comețului unde operatorii economici respectivi și-au autorizat activitatea (județele în care
aceștia își au sediul), unele având autorizate prin certificatul constatator codurile 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie, 4724 –
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase precum și
codul 5610 – Restaurante, altele desfășurându-și activitatea în baza codurilor CAEN- 1071 și
4724, altele în baza codurilor 4724 și 5610. Având în vedere cele menționate anterior se pune
întrebarea – Ce coduri CAEN se atribuie unui business precum o covrigărie, gogoșerie,
patiserie, simigerie, cofetărie, etc, astfel încât pentru același gen de business să corespundă
aceleași coduri CAEN și nu coduri diferite ? Acest tip de business este asimilabil comerțului
sau alimentației publice ? Răspunsul la această întrebare este unul dificil, necesitând
analizarea mai multor aspecte și chiar și în aceste condiții, datorită incoerenței cadrului
legislativ nu se poate obține un răspuns clar, fără echivoc. Pentru a răspunde la întrebările
respective, vom încerca să analizăm mai multe aspecte legale și anume:
Raportându-ne strict la tipurile de business menționate anterior putem distinge în practică
următoarele situații:
a. dacă o unitate comercializează produse de patiserie și cofetărie, preambalate sau nu,
ce nu sunt destinate consumului imediat și nu sunt produse în cadrul acesteia,
activității i se atribuie un cod CAEN de comerț, în cazul de față CAEN 4724
eventual 4711 dacă se comercializează și alte tipuri de produse.
Argument: notele explicative oferite pentru diviziunea 56 – Restaurante și alte
activități de servicii de alimentație, care exclud din această clasă vânzarea de alimente care nu
sunt fabricate cu surse proprii, care nu se consideră a fi o masă sau a meselor care nu sunt
destinate consumului imediat (cazul comerțului).
b. dacă o unitate comercializează produse de patiserie și/sau cofetărie, indiferent dacă
acestea sunt produse în cadrul unității sau nu, asigurându-se și servicii care să
asigure consumul acestora pe loc ( servirea la masă spre exemplu), asigurăndu-se pe
lângă servirea acestora și consumul unor băuturi răcoritoare, cafea, bere, băuturi
alcoolice etc, activității i se atribuie codul codul CAEN - 5610 – Restaurante, la care
se adăugă codul CAEN – 1071, în cazul în care produsele sunt fabricate în locația
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respectivă, eventual codul 4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
patiserie și produselor zaharoase și 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, în cazul în care în
unitate se comercializează și alte tipuri de produse alimentare sau nealimentare.
Argument:
 prevederile cuprinse în Anexa la H.G. nr.843/1999, prin care se specifică ca regulă
generală, faptul că unitatea de alimentaţie publică reprezintă localul public în care se
servesc preparate culinare, produse de cofetărie-patiserie, băuturi, caracterizându-se
prin aceea ca în cadrul lui se îmbină activitatea de pregătire/preparare cu activitatea de
comercializare, însoţită de servicii specifice care asigură consumul acestora pe loc.
Conform pct.12.2. din aceiași Anexă, prin patiserie-placintarie se înțelege - unităţi
care vand, în general, produse de patiserie în stare caldă, în acest scop fiind preferabil
ca produsele sa fie realizate în laboratoarele proprii. La vânzarea acestor produse se
poate oferi şi bere. Conform pct. 12.3, prin simigerie-covrigărie-gogoșerie se înțelege
unităţi cu spaţiu restrâns de servire sau chioșc, amplasate în zone de trafic pietonal
intens, care se pot organiza fie ca spaţii ce reunesc cele trei specialităţi, fie ca unităţi
profilate pe o singura specialitate. Produsele acestor unităţi se vând, de regulă, în stare
caldă.
 notele explicative oferite pentru diviziunea 56 – Restaurante și alte activități de
servicii de alimentație, prevăzută în CAEN, rev.2, care specifică că determinant
pentru încadrarea unei activități în aceasta diviziune este faptul că mâncărurile oferite
sunt destinate consumului imediat, fără a conta tipul de unitate care le asigură.
c. dacă o unitate comercializează ( în majoritatea cazurilor direct în exterior, prin
geamuri rabatabile) produse de patiserie - gen fornetti, coapte în incinta unității,
acestea fiind achiziționate în stare congelată și fără a fi asigurate servicii care să
asigure consumul acestora pe loc, în incinta unității, activității i se atribuie un cod
CAEN de prelucrare și anume 1071 - Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a
produselor proaspete de patiserie, care se va constituii în obiectul principal de
activitate, menționat în certificatul de înregistrare, întrucât valoarea adăugată în
această fază este mai mare decât în faza comercializării, precum și codul 4724 –
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase.
Eventual dacă se comercializează și alte tipuri de produse se mai poate adăuga și
codul CAEN 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare
predominantă de produse alimentare. În anumite situații, impuse poate de anumite
instituții, se poate adăuga și codul CAEN - 5610, Restaurante, fapt care personal, în
această speță, nu îl consider ca și o condiție obligatorie.
Argument:
 notele explicative oferite pentru diviziunea 56 – Restaurante și alte activități de
servicii de alimentație, din CAEN, exclud din această diviziune pregătirea
mâncărurilor ce nu sunt destinate consumului imediat sau pregătirea hranei
considerate a nu constituii o masă - se face trimitere la diviziunea 10 care include în
cazul analizat, codul CAEN, 1071 - Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a
produselor proaspete de patiserie.
 notele explicative oferite pentru diviziunea 10 – Industria alimentară, în care se
încadrează și codul CAEN, 1071 - Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a
produselor proaspete de patiserie, specifică faptul că activități precum cele efectuate
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de brutării, patiserii, etc, sunt considerate activități de prelucrare ( incluse în cadrul
industriei) chiar dacă există comerț cu amănuntul și anume produsele se
comercializează prin magazinele proprii.
chiar dacă produsele comercializate nu sunt efectiv fabricate în incinta unității
respective, ele fiind achiziționate în stare congelată fiind coapte ulterior în cuptoare,
această operațiune este asimilabilă activității de prelucrare așa cum noțiuniile de
“prelucrare’’ și ’’produse prelucrate’’ sunt definite prin Regulamentul (CE)
nr.852/2004, privind igiena produselor alimentare.
d. dacă o unitate fabrică efectiv produse de patiserie pe care le și comercializează în
locul respectiv, obiectul de activitate principal îl constituie codul CAEN 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie, la
care se adaugă codul CAEN 4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
patiserie și produselor zaharoase și eventual, dacă se comercializează și alte tipuri de
produse, se mai poate adăuga și codul CAEN 4711 – Comerț cu amănuntul în
magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare. Cazul este
aproape identic cu cel prezentat la lit. c., inclusiv argumentele prezentate.

f) CAEN 4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
Se va proceda la autorizarea, în cadrul Oficiului Registrului Comerțului, a acestei
clase de activități, în cazul în veți deschide un magazin specializat pe comercializarea
cu amănuntul al băturilor alcoolice sau nealcoolice. Atenție! de reținut că o activitate
ce se încadrează în acest cod CAEN, nu permite sub nicio formă consumul băuturilor
în incinta unității, pentru acest fapt fiind necesar autorizarea fie a codului CAEN 5630
fie a codului 5610. În cazul în care deschideți un magazin alimentar sau mixt de genul
celor de cartier iar în oferata de produse se vor regăsii și băuturile alcoolice și
nealcoolice, nu este necesar să autorizați acest cod CAEN, puteți desfășura această
activitate în baza codului CAEN 4711 sau 4719.
g) CAEN 4729- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine
specializate
Se va proceda la autorizarea, în cadrul Oficiului Registrului Comerțului, a
acestei clase de activități, în cazul în veți deschide un magazin specializat pe
comercializarea cu amănuntul de produse lactate și/sau ouă sau a altor produse
alimentare care nu au fost clasificate în cadrul codurilor CAEN prezentate anterior. În
cazul în care deschideți un magazin alimentar sau mixt de genul celor de cartier iar în
oferata de produse se vor regăsii și produse lactate și/sau ouă, nu este necesar să
autorizați acest cod CAEN, puteți desfășura această activitate în baza codului CAEN
4711 sau 4719.
3. Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare efectuat prin
standuri, chioșcuri și piețe, prin intermediul caselor de comenzi și
internetului, aparatelor de vândut produse sau prin intermediul
comerțului ambulant

h) CAEN 4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi
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produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
Se va proceda la autorizarea, în cadrul Oficiului Registrului Comerțului, a acestei
clase de activități, în cazul în veți comercializa diverse produse alimentare în locații
precum standuri/chioșcuri amplasate pe domeniul public spre exemplu sau în piețele
agroalimentare sau alte tipuri de piețe ce de regulă au caracter permanent, însă atenție!
în cazul în care pe asemenea amplasamente veți comercializa alimente preparate
pentru consumul acestora pe loc precum minuturi la grătar, sandwich-uri calde,
înghețată, etc, sau băuturi răcoritoare preparate la fața locului prin stoarcerea
diverselor fructe/legume, etc, pentru desfășurarea acestor activități veți fi nevoit să
autorizați fie activitatea prevăzută de clasa 5610 fie cea prevăzută de 5630- în cazul
băuturilor.
i) CAEN 4791- Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin
Internet
Dacă ne referim doar la produse alimentare veți autoriza acest cod CAEN, în
cazul în veți comercializa diverse produse alimentare prin intermediul unei case de
comenzi. Acest cod CAEN va fi utilizat și în cazul comercializării produselor
alimentare prin intermediul comerțului on-line, însă acest tip de comerț este mai puțin
uzitat atât de către clienți, datorită perasibilității ridicate a acestei categorii de produse
, cât și de comercianții, datorită condițiile specifice de păstrare și transport a acestora.
j) CAEN 4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,
chioşcurilor şi pieţelor
Se va proceda la autorizarea, în cadrul Oficiului Registrului Comerțului, a acestei
clase de activități, în cazul în care veți comercializa diverse produse alimentare în
calitate de comerciant ambulant, însă atenție, în cazul în care comerțul ambulant va
consta în comercializarea unor alimente preparate pentru consumul acestora pe loc
precum minuturi la grătar, diverse produse fast-food, înghețată, etc, sau cafea, ceaiuri
sau băuturi răcoritoare preparate la fața locului prin stoarcerea diverselor
fructe/legume, etc, pentru desfășurarea acestor activități veți fi nevoit să autorizați fie
activitatea prevăzută de clasa 5610 fie cea prevăzută de 5630- în cazul băuturilor.
Deasemenea veți autoriza acest cod CAEN și în cazul în care veți amplasa pe
domeniul public sau domeniul privat automate de vândut produse alimentare cum sunt
cele prin intermediul cărora se comercializează diferite sortimente de băuturi
nealcoolice (cafea, ceai, etc), dulciuri, etc.
4. Autorizarea altor coduri CAEN în cazul anumitor tipuri de activități
legate de alimentația publică/colectivă

În cazul întreprinzătorilor care doresc deschiderea unui club, discoteci, restaurant, etc., în
care se intenționează a se desfășura anumite programe artistice precum recitaluri de muzică
live sau alte spectacole de gen, această activitate nu se poate desfășura doar în baza codurilor
CAEN : 5610 – Restaurante sau 5630 – Baruri, fiind necesar în acest caz și autorizarea
codului CAEN 9001- Activități de interpretare artistică (spectacole).
De asemenea în cazul în care un operator economic desfășoară activități precum sunt cele
prevăzute de codul CAEN 5510- Hoteluri și alte facilități de cazare similare sau CAEN 5520 -
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Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, deținând în acest sens un hotel,
o pensiune, etc, se poate desfășura în cadrul acestor locații, activitatea de alimentație
colectivă, strict în baza codurilor CAEN menționate anterior, fără a fi necesar adăugarea
codului 5610 – Restaurante sau 5630 – Baruri, cu condiția ca serviciile de alimentație oferite
să se adreseze doar turisștilor care sunt cazați în respectiva structură de cazare.
O altă speță întâlnită în practică o constituie cazurile în care activitatea de alimentație
publică se îmbină cu ativitatea jocurilor de noroc, desfășurate în aceiași locație, chiar dacă în
incinte diferite, cum ar fi cazinourile, sălile de pariuri, sălile dotate cu aparate de tip slotmachine, sălile de bingo, cluburile de poker. În acest caz, operatorul economic este obligat să
autorizeze la Registrul Comerțului, cel puțin două coduri CAEN și anume : 5630 – Baruri
precum și 9200 – Activități de jocuri de noroc și pariuri. Daca desfășurarea activității de
alimentație publică se autorizează conform reglementărilor legale în vigoare necesitând
inclusiv autorizație de funcționare de la primăria în raza căruia își desfășoară activitatea, în
cazul codulului CAEN 9200 – Activități de jocuri de noroc, conform pct.23 din O.U.G.
nr.92/2014, prin care s-a modificat art. 15, alin. (8) din O.U.G. nr.77/2009, privind
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare, se
menționează că :
Licenţa de organizare şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc permit operatorului
economic care le-a obţinut să desfăşoare activitatea pe întregul teritoriul României, fără a fi
necesară obţinerea de autorizaţii, aprobări, taxe suplimentare, avize ori licenţe din partea altor
autorităţi. Anterior începerii activităţii pe raza unei localităţi, operatorul economic licenţiat în
condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă va informa, în termen de 5 zile, prin adresă,
autoritatea administraţiei publice locale competente despre începerea activităţii,
comunicându-i data începerii activităţii şi transmiţându-i copii de pe licenţa şi autorizaţia de
exploatare a jocurilor de noroc. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care
sunt exploatate jocurile de noroc, condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească
mijloacele de joc, condiţiile referitoare la regulamentele de joc şi regulamentele interne în
vederea acordării autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi obligaţiile care le
revin organizatorilor în vederea menţinerii valabilităţii acestora se stabilesc prin normele
metodologice de aplicare a O.U.G. nr.77/2009, aprobate prin H.G. nr.111/2016, cu
modificările și completările ulterioare.

Cap. 3. - Autorizarea activității la Registrul Comerțului
În momentul în care deja dispuneți de o anumită formă de organizare a unei afacerii
(SRL, PFA, etc), dispuneți deja de spațiul necesar desfășurării activității și ați depășit faza
obținerii unor avize/autorizații prealabile (schimbare destinație, certificat urbanism,
autorizație construcție, etc.), este necesar să solicitați, autorizarea funcționării punctului de
lucru, în baza declaraţiei-tip, pe propria răspundere. În cazul în care doriți să efecuați
activități comerciale prin intermediul unor structuri mobile (rulote, autovehicule special
amenajate, etc) veți putea solicita autorizarea funcționării în baza declarației tip, pe propie
răspundre, imediat după ce aveți deja constituită o anumită formă de organizare ( srl, pfa, etc),
urmând ca ulterior să procedați la găsirea locațiilor în care vă veți desfășura activitatea (
piețe, tărguri, domeniul public, etc) și întocmirea documentelor corespunzătoare.
Ce reprezintă autorizarea funcționării în baza declaraţiei-tip?
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În cazul societăților comerciale, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și
a celorlalte entități, pentru care legea prevede obligația înregistrării în Registrul Comerțului,
conform prevederilor Legii nr.359/2004, coroborată în cazul PFA-urilor, II, IF cu prevederile
cuprinse în OUG nr.44/2008, autorizarea funcționării acestora se face în baza declaraţiei-tip,
pe propria răspundere, depuse la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul existent la nivelul fiecărui județ.
Prin respectiva declarație, solicitantul își asuma responsabilitatea cu privire la
îndeplinirea condiţiile de funcţionare, prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar,
sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru toate activităţile menționate
în declaraţia-tip, documentul respectiv fiind transmis ulterior în copie către autorităţile
publice competente ( DSP, DSVSA, ITM și ANPM) în vederea verificării conformității celor
declarate. În cazul în care, în urma verificărilor respective, se constată neîndeplinirea
condiţiile legale de funcţionare, autoritatea în cauză notifică acest fapt solicitantului,
acordându-i-se un termen de remediere a deficiențelor constatate, urmând ca după un anumit
termen impus, în cazul în care deficiențele nu sunt remediate, autoritatea competentă să
procedeze la interzicerea desfășurării activității respective, în baza unei proceduri cuprinse în
Legea nr.359/2004.
Parcurgerea proceduri menționate mai sus, se finalizează prin obținerea Certificatului
Constatator, emis de Biroul Unic din cadrul Oficiul Registrului Comerțului, în temeiul
art.17^1, alin.(1), lit., b) din Legea 359/2004, în cadrul căruia, alături de datele de identificare
ale solicitantului, vor fi menționate codurile CAEN (clasele de activități) corespunzătoare
fiecărei activității pe care o veți desfășura, adresa punctului de lucru sau în cazul în care
activitatea se va desfășura în afara spațiilor comerciale proprii va fi înscrisă mențiunea
corespunzătoare acestui fapt. Atenție! chiar dacă în obiectul de activitate al societății aveți
incluse mai multe coduri CAEN, le veți putea desfășura legal doar pe cele menționate în
Certificatul Constatator și de reținut faptul că obținerea acestui document nu exonerează
operatorul economic de obținerea, de la caz la caz, a celorlalte avize și autorizații prevăzute de
legislația în vigoare.

Cap. 4 – Ce aspecte este bine să aveți în vedere înaintea închirierii
unui spațiu, construirii / amenajării acestuia
4.1 Aspecte pe care să le aveți în vedere înaintea încheierii unui contract de
închiriere

Se întâmplă uneori în realitate ca un viitor antreprenor să închirieze un spațiu pe care îl și
amenajează și dotează corespunzător activități pe care dorește să o desfășoare, urmând ca în
momentul în care solicită autorizarea acesteia la primărie spre exemplu, să afle fie că
funcțiunea respectivă nu este permisă în zona respectivă, fie că este nevoie ca spațiul să fie
notificat în C.F. ca și spațiu comercial, fie că în procesul de autorizare este necesar și acordul
vecinilor, etc, aspecte care dacă nu sunt cunoscute încă de la început pot îngreuna mult
procesul de autorizare sau în cazul cel mai nefavorabil să facă imposibil acest proces. Pentru
a evita situații de genul celor menționate mai sus, este indicat oricărui viitor antreprenor ca
înaintea efectuării oricărui demers (încheierea unui contract de închiriere, efectuarea unor
investiții pentru amenajare spațiu, etc) să se intereseze în prealabil asupra unor aspecte ce au
implicații directe asupra procesului de autorizare, precum ar fi destinația spațiului, în acest
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sens fiind indicat să consultați datele tehnice înscrise în C.F., în cazul în care construcția
respectivă este cuprinsă în sistemul de cadastru și carte funciară, informarea la primărie
asupra unor eventuale restricții/condiționări instituite pentru zona respectivă prin reglementări
urbanistice, măsura în care se poate obține acordul vecinilor în cazul în care acesta este
solicitat, măsura în care se pot realiza eventuale modificări constructive cunoscând faptul că
activitatea de alimentație publică/colectivă și comerțul cu produse alimentare implică o
anumită structură a spațiilor în vederea respectării normelor de sănătate publică și celor
sanitar-veterinare, etc, asupra aspectelor menționate anterior revenin mai jos cu o descriere
mai amănunțită.
4.1.1. -

Importanța datelor tehnice înscrise în Cartea Funciară în ceea ce

privește destinația clădiri/încăperi în care doriți să inițiați afacerea

Informațiile menționate în C.F. cu privire la destinația de folosintă a unei clădiri
sau a unor spații interioare, constituie un element foarte important în procesul de
autorizare a unei afaceri și în acest sens aș putea să vă ofer spre exemplu un spațiu
amplasat într-o clădire de locuit colectivă, notificat în C.F. ca și spațiu comercial, caz
în care procesul de înregistrare a punctului de lucru la Registrul Comerțului nu va mai
implica și acordul vecinilor și a asociației de proprietari, necesar pentru schimbarea
destinației spațiului conform prevederilor art. 42 din Legea 230/2007. De asemenea
având în vedere faptul că activitatea de alimentație publică precum și comerțul cu
produse alimentare se supun, conform legislației în vigoare, autorizării/avizării de către
primării, informațiile menționate în C.F. cu privire la destinația/descrierea clădirii pot fi
deosebit de importante, acest aspect poate determina fie un proces de autorizare mai
facil fie unul mult îngreunat, în funcție și de reglementările adoptate la nivelul
localității unde se va afla punctul de lucru.
În continuare vă voi prezenta câteva îndrumări utile legate de informațiile pe care le
oferă un extras de Carte Funciară, cu privire la destinația unei clădiri sau a unor spații
interioare, informații care însă datorită unui cadru legislativ insuficient corelat între
diferite domenii precum urbanismul, cadastrul, autorizarea desfășurării activităților
economice, diferite reglementări adoptate la nivel local, au un caracter mai mult
orientativ în practică existând diferențieri de la caz la caz sau de la primărie la primărie.
În concluzia celor menționate anterior, în cazul în care:
a) Informațiile menționate în C.F. ne indică o destinație/ descriere a funcțiunii clădirii
sau a unor spații interioare, raportându-se la un anumit tip de activitate (de ex.
restaurant, magazin alimentar, pizzerie, gogoșerie, bar, etc), în cazul în care dvs.
veți desfășura în locația respectivă exact același tip de activitate (de ex. în CF
spațiul este trecut ca și magazin alimentar și dvs. veți deschide tot un magazin
alimentar), acest fapt reprezintă situația ideală, mai ales în cazul în care spațiul a
fost folosit recent exact cu aceiași destinație și astfel, în procesul de autorizare, veți
fi scutit de unele obligații precum: obținerea acordului vecinilor, realizarea unor
modificări constructive care să necesite autorizație de construcție,
compartimentarea spațiului să corespundă normelor sanitare și sanitar-veterinare, în
genere tot procesul obținerii diferitelor avize și autorizații prevăzute de lege, va fi
unul mult mai facil.
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b) Informațiile menționate în C.F. ne indică o funcțiune a clădirii sau a unor spații
interioare, alta decât cea de locuință, folosindu-se în acest sens fie expresii cu
caracter general precum ar fi “spațiu comercial” sau “spațiu cu destinație
comercială”, fie funcțiunea este una explicită și notată ca atare exemplificând aici
funcțiunea de magazin, bar, restaurant, atelier, birouri, farmacie, prestări servicii,
etc., toate aceste situații reprezintă în general situații favorabile în procesul de
autorizare chiar și în cazul în care destinația menționată în CF nu coincide
întocmai cu ceea ce doriți dvs. să intreprindeți (de ex. în CF destinația spațiului este
spațiu prestări servicii și dvs. doriți să deschideți o pizzerie), aspecte pe care le vom
analiza în continuare:
- în măsura în care pentru ceea ce doriți să întreprindeți nu vor fi necesare
modificări constructive care să necesite obținerea unei autorizații de
construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea
lucrarilor în construcții, iar noua folosință a constructiei corespunde
prevederilor regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic
general - P.U.G. sau planului urbanistic zonal - P.U.Z., în vigoare, procesul de
autorizare a afacerii poate fi unul destul de facil, în care să nu aveți nevoie nici
de acordul vecinilor.
- cu privire aspectul menționat anterior, atenție în special la deschiderea unor
unități în care se îmbină activitatea de alimentație publică/colectivă cu alte
activități cu caracter de regulă distractiv, precum discoteci, cluburi de noapte,
cabaret, karaoke, săli de evenimente, etc., caz în care chiar dacă în CF spațiul
este notificat cu destinație comercială, având în vedere natura activităților
menționate anterior, reglementările urbanistice a zonei în cauză (aprobate prin
PUG/PUZ), pot conține anumite limitări, condiționări, interdicții cu privire atât
eventualele lucrări de modificare-construire necesare a fi efectuate cât și la
funcțiuniile permise sau interzise în zona respectivă.
- Trebuie avut în vedere și faptul că activitatea de alimentație publică/colectivă
și comerțul cu produse alimentare implică respectarea unor condiții impuse
prin legislația aplicabilă în domeniul sănătății publice și sanitar-veterinar, ceea
ce presupune o anumită structură/compartimentare a spațiului, fapt care poate
implica realizarea unor modificări constructive, față de proiectul inițial al
clădirii, necesitând obținerea unei autorizații de construcție și implicit obținerea
acordului proprietarilor cu care spațiul se învecinează, pe plan orizontal şi
vertical și a asociației de proprietari - în cazul clădirilor de locuit colective, sau
vecinilor de parcelă - în cazul unui imobil unifamilial, aspecte reglementate de
prevederile art. 42 din Legea 230/2007 și art.27 din Ord. 839/2009, prin care se
aprobă normele de aplicare a Legii nr. 50/1991.
- Legat de acordul vecinilor, chiar dacă investiția nu va implica modificări
constructive iar obiectul de activitate (alimentație publică/colectivă, comerț cu
produse alimentare) nu contravine unor reglementări de natura urbanistică
impuse pentru zona respectivă, în special în cazul clădirilor de locuit colective
proprietari pot ridica obiecții în ceea ce privește deschiderea unei unități
comerciale ce prestează o activitate economică diferită față de cea desfășurată
anterior în respectiva locație, plecând tocmai de la prevederile art.42 din Legea
230/2007 care menționează citez ” Schimbarea destinaţiei spaţiilor cu altă
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destinaţie decât aceea de locuinţă faţă de destinaţa iniţială, conform proiectului
iniţial al clădirii cu locuinţe, se poate face numai cu avizul comitetului executiv
şi cu acceptul proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan
orizontal şi vertical, spaţiul supus schimbării’’și în acest context se poate
ajunge la anumite procese în instanță, în jurisprudența pe această speță,
hotărârile date de instanțele de judecată nu sunt unitare, dar majoritatea
covârșitoare a acestora consideră ca schimbarea destinaţiei în funcţie de
natura comerţului ( ex. magazin
restaurant) nu necesită acordul vecinilor,
atât timp cât acest fapt nu necesită modificări constructive pentru care este
obligatorie emiterea unei autorizații de construcție.
c) Spațiul are destinația de locuință sau o altă destinație care nu are legatură cu
desfașurarea unei activități economice precum uscătorie, garaj, etc, schimbarea
destinației acestuia va condiționată de reglementările urbanistice existente pentru
zona respectivă (aprobate prin PUG/PUZ), în acest caz aproape cu certitudine va fi
necesar să solicitați și o autorizație de construcție în vederea realizării unor
modificări constructive pentru adaptarea spațiului conform cerințelor legale
aplicabile în domeniu, procedură de schimbare a destinației implicând în marea
majoritate a cazurilor și obținerea acordului vecinilor, aspect care din practica
întâlnită poate constituii un real impediment și care, în unele cazuri nu poate fi
rezolvat decat pe calea instanțelor de judecată. Recomandabil în toate cazurile când
destinația spațiului în care doriți să inițiați o afacere, este una locativă, să solicitați
primăriei eliberarea unui Certificat de Urbanism pentru schimbarea destinației
spațiului, prin intermediul căruia aveți posibilitatea să aflați documentația aferentă,
eventuale interdicții, condiționări, etc.
4.1.2 Alte aspecte care ar trebuii luate în considerare la închirierea unui
spațiu/locații

a. Atât în cazul închirierii unui spațiu sau realizării unei construcții complet noi,
amenajării/modificării și/sau extinderii unei clădiri existente, trebuie să aveți
în vedere că activitatea de alimentație publică/colectivă și comerțul cu produse
alimentare implică, conform reglementărilor legale, o anumită
structură/compartimentare a spațiului în care se desfășoară activitatea, care să
permită ca circuitele funcționale (de personal, de materii prime, produsele
preparate, resturile menajere, etc) să se realizeze într-un singur sens și fară
intersectarea fazelor de lucru salubre cu cele insalubre și în acest, conform
Ordinului nr.976/1998, proiectarea/construirea/amenajarea acestor spații
trebuie să asigure cel puțin următoare circuite funcționale:
 În cazul unitățile de alimentație publică/colectivă:

- sala de mese;

- spaţii de preparare a mâncărurilor;
 - spaţii de păstrare a alimentelor;
 - anexe social-sanitare.
 În cazul magazinelor alimentare:
 sala de desfacere;
 magazie de alimente;
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 magazie de ambalaje;
 grup social-sanitar (vestiar şi WC).
b. În cazul unităților de alimentație publică dar și în cazul unităților de
comercializare cu amănuntul al produselor alimentare, un aspect pe care
trebuie să îl aveți în vedere astfel încât să evitați orice inconveniente ulterioare
îl reprezintă amplasarea acestor unități la intrarea/interioarele spitalelor,
unităţilor sanitare, centrelor de plasament al minorilor, unităţilor şi instituţiilor
de învăţământ şi educaţie, lăcaşuri de cult şi instituţii religioase aferente
cultelor care interzic consumul băuturilor alcoolice în practicarea religiei
respective, pe trotuarele sau aleile de acces ale acestora, fapt ce implică
interdicția comercializării băuturilor alcoolice, în locația respectivă, conform
prevederilor art. 2, pct.21 din Legea nr.61/1991, nerespectarea prevederii în
cauză constituind premisa aplicării unor sancțiuni contravenționale sau chiar
suspendarea temporară a activități. De asemenea în cazul în care unitatea se
află amplasată în perimetrul unei unități de învățământ sau a unei unități
sanitare, conform prevederilor art. 3, alin. 7^1 din Legea nr. 349/2002, pentru
prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, este
interzisă comercializarea produselor de tutun.
c.
În cazul în care doriți să închiriați un spațiu în incinta unei unități de
învățămât preuniversitar sau să amplasați în incinta unei asemenea unități o
rulotă sau alt punct mobil de comercializare cu amănuntul al produselor
alimentare, trebuie să aveți în vedere faptul că în cazul acestui tip de comerț
există anumite interdicții cu privire la sortimentele de produse ce pot fi
comercializate în incinta acestora. Conform prevederile art. 10 din Legea
123/2008 și art. 1, alin. (2) din Ordinul nr. 1563/2008, pentru o alimentaţie
sănătoasă, în unităţile de învăţământ preuniversitar este interzis
comercializarea produselor alimentare care se încadrează în criteriile şi
limitele prevăzute în lista din anexa nr. 1 din Ordinul nr. 1563/2008. Exemple
de produse care nu pot fi comercializate: orice băutură răcoritore cu excepția
apei minerale și potabile îmbuteliate, alimete în vrac, sandvisuri neambalate,
alimente cu peste 15 gr. zaharuri / 100 gr. produs ( prăjituri, boboane, acadele,
etc), alimente cu peste 1,5 gr. sare/ produs sau 0.6 gr. sodiu / 100 gr. produs
(chipsuri, sticksuri, snacksuri, alune sarate, brânzeturi sărate , etc) , etc.
4.2. Aspecte utile de avut în vedere în momentul în care doriți să deschideți
o unitate de alimentație publică/colectivă sau comerț cu produse alimentare
într-o locație proprietate personală

În cazul în care sunteți proprietarul unei case de locuit, a unui apartament situat întrun imobil de locuit colectiv sau a unui teren, locații în care ați dorii să
construiți/amenajați un spațiu comercial și în care să desfășurați o afacere în domeniul
alimentației publice/colective sau comerțului cu produse alimentare, este indicat ca
înaintea demarării investiției să aveți în vedere următoarele aspecte:
a) Solicitați de la primărie eliberarea unui certificat de urbanism prin intermediul căruia
veți afla condițiile impuse pentru construire/amenajare/extindere și/sau schimbarea

21

b)

c)

d)

e)

destinației spațiului, cunoscând astfel dacă noua construcție sau noua folosință a
acesteia corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism aferent planului
urbanistic general - P.U.G. sau planului urbanistic zonal - P.U.Z., în vigoare, indici
admisibili, condiții de amplasament, interdicții și condiționări, precum și orice alte
condiții impuse pot care afecta în mod direct realizarea investiției respective.
În măsura în care prin Certificatul de Urbanism, printre condițiile impuse în vederea
obținerii autorizației de contrucție în vederea construirii/ amenajării/extinderii și/sau
schimbării destinației se va regăsii și acordul vecinilor de parcelă sau celor cu perete
comun sau a coproprietarilor, acolo unde este cazul, este indicat ca înaintea începerii
oricărui demers să vă preocupați de obținerea acestor acorduri, petru ca în cazul în
care vă veți confrunta cu un refuz din partea acestora să aveți posibilitatea să
regândiți întreg procesul investițional având în vedere faptul că împotrivirea unui
vecin asupra a ceea ce doriți să întreprindeți poate însemna blocarea temporară sau
chiar definitivă a investiției, în funcție de caz.
În momentul în care doriți să construiți/amenajați un restaurant de capacitate medie,
aveți în vedere faptul că la o capacitate de peste 100 de locuri, veți avea obligația să
solicitați și să obțineți și autorizația de mediu, fapt ce implică o procedură destul de
complexă și costuri suplimentare care pot fi evitate în situația în care o capacitate a
localului de peste 100 de locuri nu reprezintă un fapt indispensabil. Exact aceaiași
speță în cazul construirii/amenajării unui magazin de cartier spre exemplu, autorizat
pe codul CAEN 4711, în a cărui proces de construcție/amenajare aveți în vedere
faptul că la o suprafață de peste 400 de mp, veți avea nevoie de autorizație de mediu
fapt ce poate fi evitat în cazul în care suprafața magazinului va fi una mai mică decăt
400 mp.
În cazul în care dispuneți de un teren intravilan a cărui categorie de folosință este cea
agricolă și doriți să construiți un spațiu comercial, este bine să știți faptul că în
conformitate art.23 din Legea nr.50/1991 coroborat cu art.112 din Anexa la Ordinul
nr.700/2014, precum și a prevederilor Legii nr.7/1996 ( n. acte normative actualizate),
odată cu emiterea autorizației de construcție terenul este scos din circuitul agricol prin
efectul legii, înregistrându-se în evidenţele de cadastru şi carte funciară pentru
întreaga suprafaţă, cu categoria de folosinţă curţi-construcţii. În acest caz este indicat
ca în calitate de proprietar, pentru evitarea achitării unor impozite mai mari aferente
categoriei de folosință curți-construcții, să scoateți din circuitul agricol doar o parte
din terenul deţinut (aferent construcțiilor și anexelor ce vor fi construite) restul de
teren lăsându-l cu destinație agricolă, însă pentru acest fapt veți fi obligați șă solicitați
unui topograf (societăți autorizate în domeniu), întocmirea unei documentații
cadastrale de actualizare informații tehnice cu identificarea suprafeţei de teren care îşi
schimbă categoria de folosinţă în curţi construcţii, documentație care va fi depusă
odată cu celelalte documente ce vor sta la baza eliberării autorizației de construcție.
În unele cazuri în procesul de amenajare/construire a unui restaurant, club, magazin
cu suprafață mai mare, etc, realizarea investiției implică și amenajarea unor locuri de
parcare și acces, fapt cu implicații directe asupra modificării elementelor geometrice
a drumului public și/sau crearea de noi căi de acces sau alte intervenţii asupra
drumului public, aceste lucrări pot fi executate doar în baza acordului prealabil a
administratorului drumului respectiv ( CNADNR, Consilii Județene, Consilii Locale,
în funcție de categoria drumului respectiv) și după obținerea autorizaţiei de amplasare
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şi/sau de acces în zona drumului public, în conformitate cu prevederile cuprinse în
O.G. nr.43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările
ulterioare, cheltuielile aferente fiind în sarcina celui care a solicitat modificările, cu
respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării construcţiilor. Dacă
investiția se dorește a fi exteriorul localitățiilor, conform aceluiași act normativ, se
interzice amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar la o
distanţă mai mică de 50,0 m de la marginea părţii carosabile în cazul autostrăzilor, al
drumurilor expres şi al drumurilor internaţionale "E", respectiv de 30,0 m pentru
celelalte drumuri de interes naţional şi judeţean. Este foarte indicat să vă interesați în
prealabil începerii investiției, asupra condițiilor impuse de admininistratorul drumului
pentru obținerea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public,
efectuarea investiției fără acest document (care de regulă este menționat în certificatul
de urbanism eliberat anterior autorizației de construcție) va pune beneficiarul
lucrării/obiectivului în situația să desfiinţeze pe cheltuiala sa lucrările şi să
restabilească continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis
circulaţiei publice, în caz contrar, administratorul drumului poate desfiinţa lucrările
respective sau poate închide căile de acces pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri
pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare.

Capitolul

5

–

Calificarea

pesonalului

din

cadrul

alimentației

publice/colective sau comerțului cu produse alimentare
Desfășurarea activității de alimentaţie publică/colectivă și a comerțului cu produse
alimentare, se exercită numai cu personal calificat, această obligație regăsind-o în cadrul mai
multor acte normative, însă odată cu adoptarea O.G. nr.99/2000, privind comercializarea
produselor și serviciilor de piață și Normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G.
nr.333/2003, s-au adus mai multe clarificări d.a.p.d.v. și anume:
Conform art.5, alin.2 din OG nr.99/2000, coroborat cu pct.4 din HG nr.333/2003,
următoarele ocupații din sectorul alimentar: şef de magazin; vânzător de produse alimentare;
vânzători de produse alimentare ambulanți / la domiciliul clientului sau la comandă prin
telefon; măcelar; şef de unitate de alimentaţie publică şi şef de sală; ospătar; barman;
barman-ospătar; bucătar; carmangier; cofetar; patiser; cofetar-patiser, necesită să
îndeplinească una dintre următoarele cerinţe profesionale:
a) sa fi absolvit un curs de specialitate pentru comercializarea produselor alimentare şi/sau
de alimentaţie publica, organizat conform legislaţiei în vigoare; Atenție! de regulă aceste
cursuri de calificare cuprind în programa de studiu și noțiunile despre igienă și în acest
context , conform prevederilor cuprinse în Ordinul nr. 1225/2003, după 3 ani de la absolvirea
acestuia persoana în cauză va avea obligația să urmeze un curs privind însușirea noțiunilor
fundamentale de igienă.
b) sa fi desfăşurat cel puţin 2 ani de activitate profesională de comercializare de produse
alimentare şi/sau de alimentaţie publica şi sa fi absolvit un curs de notiuni fundamentale de
igiena, organizat în conformitate cu Ordinul nr. 1225/2003.
:
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a) diplomă/certificatul de absolvire a unei instituţii de învăţământ
preuniversitar, eliberata/eliberat în condiţiile legii, pentru una sau, după
caz, mai multe ocupaţii din cele menționate.
b) diploma/certificatul de absolvire a unei forme de pregătire
profesională, pentru una sau după caz, mai multe ocupaţii din cele
menționate anterior, organizat de către un formator autorizat de către
Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), calificarea obținută va avea
recunoștere națională şi internațională.
c) diploma/certificatul de absolvire a unei forme de pregătire
profesională pentru una sau, după caz, mai multe ocupaţii din cele
menționate, eliberată/eliberat de un organism acreditat în una dintre ţările
membre ale Uniunii Europene.
d) un document legal prin care se atestă exercitarea activităţii de cel
puţin 2 ani în meseria respectivă, în condiţiile legii, în cazul în care
persoana a lucrat într-o ţară membră a Uniunii Europene, împreună cu o
diplomă/certificat de absolvire a unui curs de noțiuni fundamentale de
igienă, organizat în conformitate cu legislaţia națională în vigoare.
e) document care să ateste vechimea angajatului în domeniul respectiv
de activitate, în conformitate cu prevederile Codului muncii.
f) diploma/certificatul de absolvire eliberată/eliberat de angajatorii care
organizează programe de pregătire profesională pentru angajaţii proprii,
pentru ocupatiile menționate anterior, efectuate cu personal de specialitate.
În acest caz, dacă cursul este autorizat de către ANC, calificarea obținută
va avea recunoștere națională şi internațională.
Obligația deținerii cursului de igienă privind însușirea noțiunilor fundamentale de
igienă

Conform prevederilor cuprinse în Ordinului nr.1225/2003, orice activitate de producţie şi
de comercializare a produselor alimentare, de alimentaţie publică şi colectivă, serviciile şi
producţia de apă potabilă, precum şi serviciile de întreţinere corporală se exercită numai cu
personal calificat care are obligația instruirii periodice, în vederea însuşirii noţiunilor
fundamentale de igienă, activitate finalizată în baza unei examinări și a eliberării unei
certificat în acest sens.
Cum se obține certificatul care atestă efectuarea cursului?

Programele de instruire în domeniul sănătăţii publice privind însuşirea noţiunilor
fundamentale de igienă se pot realiza de către persoane juridice de drept public sau privat,
cabinetele medicale care au ca obiect de activitate desfăşurarea de activităţi de învăţământ şi
sunt avizate de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi de către Ministerul Educaţiei,
Cercetării
şi
Tineretului
în
condiţiile
prevederilor
Ordinului
1225/2003.
Furnizorii de instruire asigură înscrierea la examen a participanţilor la programul de instruire
şi achită suma aferentă serviciului prestat pentru organizarea examenului de absolvire la
direcţiile de sănătate publică teritoriale care organizează examenul de absolvire. Examenul de
absolvire se organizează la sediul furnizorului sau altă locaţie asigurată de acesta, care să fie
avizată sanitar pentru activităţi de învăţământ. Direcţiile de sănătate publică teritoriale
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eliberează candidaţilor declaraţi admişi certificate de absolvire, conform modelului prezentat
în
anexa
nr.
7
a
Ordinului
nr.1225/2003.
Absolvenţii unităţilor şi instituţiilor de învăţământ acreditate în condiţiile legii, care au
avut în programa de studii, noţiuni de igienă specifice activităţii şi care deţin certificate de
competenţă profesională, diplome de absolvire, diplome de licenţă, nu susţin acest examen
timp
de
3
ani
de
la
absolvirea
formei
respective
de
învăţământ.
Atenţie ! Certificatele de absolvire a cursurilor privind noţiunile fundamentale de igienă sunt
valabile 3 ani de la data eliberării, titularul fiind obligat după expirarea acestei perioade să
reia întreaga procedură privind cursul de igienă.

Capitolul 6 - Avize, acorduri și autorizați necesare în vederea
deschiderii unei unități de alimentație publică/colectivă sau a unei
unități de comercializare cu amănuntul al produselor alimentare
Ulterior constituirii și înmatriculării societăți comerciale sau a înregistrării P.F.A., I.I.
sau I.F., se va proceda la autorizarea acesteia în baza Declarației pe proprie răspundere,
depuse în cadrul Biroului Unic conform cu prevederile art. 15, din Legea 359/2004. Pe baza
acesteia, se atestă ca sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare, prevăzute de legislaţia
specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru
activităţile declarate, eliberându-se certificatul constatator, care autorizează desfașurarea
activităților respective la sediul principal și/sau sediile secundare ( puncte de lucru) sau în
afara sediilor proprii. În baza acestui document operatorul economic își poate începe
activitatea, cu excepția cazului în care este necesar obținerea autorizației de mediu - în
alimentația publică, restaurante cu peste 100 de locuri, precum și a cazului în care spațiul în
care se desfășoară activitatea, se încadrează în prevederile H.G. 571/2016, cu modificările
ulterioare, necesitând obținerea autorizației de securitate la incendiu. Trebuie avut în vedere
faptul că funcționarea propriu-zisă a unei unități de alimentație publică, presupune pe lângă
certificatul constatator, a autorizației de mediu și securitate la incendiu ( în cazul cand acestea
sunt necesare) și deținerea altor avize, acorduri si autorizații prevăzute de lege ( o parte
dintre acestea fiind cuprinse în acest Ghid), în caz contrar operatorul economic riscând
aplicarea unor sancțiuni contravenționale sau chiar suspendarea activității.
Având în vedere că cei care inițiază pentru prima dată o afacere, au în marea
majoritate a cazurilor cunoștințe minimale sau nu dețin nici un fel de cunoștințe, fapt de altfel
și firesc, cu privire la condițiile de funcționare în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei
mediului şi protecţiei muncii, trebuie avut în vedere că în cazul în care autorităţile publice
competente, constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, notifică acest
aspect solicitantului, acordând un termen de remediere a neregularităţilor constatate, iar în
situația în care aceste neregularităţi nu sunt remediate, acestea vor interzice desfășurarea
activității, comunicând acest fapt Oficiului Registrului Comerțului pentru a fi înregistrat din
oficiu în Registrul Comerțului. Tocmai datorită acestei stări de fapt, ne propunem în
continuare să abordăm sumar o serie de obligații pe care operatorul economic și le-a asumat
prin declarația pe proprie răspundere în raport cu fiecare instituție în parte și anume:
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6.1

Înregistrarea

sanitar

veterinară

și

pentru

siguranța

alimentelor precum și respectarea unor obligații în acest domeniu
Funcționarea în condiții de legalitate a unei activități economice din sfera alimentației
publice/colective și/sau comerțului cu amănuntul al produselor alimentare, din punct de
vedere sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, se realizează conform prevederilor
art.18 din Ordinul nr.111/2008, în baza următoarelor documente:
 declaraţiei-tip, pe proprie răspundere, depusă la Biroul Unic din cadrul Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul județului unde este înregistrat sediul
social
 certificatul constatator eliberat pentru punctul de lucru de către ORC din județul unde
este înregistrat sediul social
 documentul de înregistrare sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor, eliberat
de Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a județului pe a cărui
raza este amplasată unitatea, aşa cum prevede art. 18 al Ordinului ANSVSA nr.
111/2008 cu modificările şi completările ulterioare.
În ceea ce privește declarația pe proprie răspundere, viitorul antreprenor trebuie să
cunoască faptul că prin această declarație își asuma responsabilitatea cu privire la îndeplinirea
condiţiile de funcţionare, prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar-veterinar și
pentru siguranța alimentelor, pentru toate activităţile (clasele CAEN) menționate în
declaraţia-tip, documentul respectiv fiind transmis ulterior în copie - Direcțiilor Sanitar
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în vederea verificării conformității celor declarate.
În cazul în care, în urma verificărilor respective, se constată neîndeplinirea condiţiile legale de
funcţionare, DSVSA va comunica acest fapt solicitantului, acordându-i-se un termen de
remediere a deficiențelor constatate, urmând ca după un anumit termen impus, în cazul în care
deficiențele nu sunt remediate, autoritatea competentă să procedeze la emiterea unei
ordonanțe de suspendare a activități sau de interzicere a acesteia, după caz.
O obligație a operatorilor economici din domeniu alimentar, ce intră atât în aria de
competența a Autorității Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor cât și în
competența Direcțiilor de Sănătate Publice, o reprezintă asigurarea siguranței alimentare, iar
în acest scop administratorul localului/unității comerciale are obligația să pună în aplicare și
să menţină o procedură sau proceduri permanente bazate pe principiile HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Point - o metodă de operare structurată, cu rolul de a identifica
riscurile și măsurile de control asociate acestora, în scopul asigurării siguranței alimentare,
împreună cu aplicarea bunelor practici de igiena, conform prevederile cuprinse în H.G.
nr.924/2005, privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.
Principiile HACCP constau în următoarele:
a) identificarea oricărui risc ce poate fi prevenit, eliminat sau redus la niveluri
acceptabile;
b) identificarea punctelor critice de control pentru etapa sau etapele în care controlul
este esenţial, pentru a se preveni ori a se elimina un risc sau pentru a-l reduce la niveluri
acceptabile;
c) stabilirea limitelor critice în punctele critice de control ce separa acceptabilul de
neacceptabil pentru prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor identificate;
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d) stabilirea şi implementarea de proceduri eficiente de monitorizare a punctelor
critice de control;
e) stabilirea de acţiuni corective, atunci când monitorizarea indică faptul că un punct
critic de control nu este sub control;
f) stabilirea de proceduri ce trebuie sa fie efectuate în mod regulat pentru a se verifica
dacă măsurile enunţate la lit. a)-e) funcţionează eficient;
g) stabilirea de documente şi înregistrări proporţional cu natura şi mărimea activităţii
din domeniul alimentar, pentru a se demonstra aplicarea eficientă a măsurilor prevăzute la lit.
a)-f).
Neimplementarea bunelor practici de igienă şi a procedurilor bazate pe principiile HACCP
sau nerespectarea acestora, atrage după sine sancțiuni contravenționale aplicate de instituțiile
publice menționate mai sus. Pentru implementarea unui ghid de bune practici de igiena în
ceea e privește serviciile de alimentație și comerțul cu produse alimentare, antreprenorul are
posibilitatea contractării unor servicii oferite de firmele specializate în acest domeniu, care pot
fi găsite ușor cu un simplu search pe google.
Având în vedere faptul că activitatea de alimentație publică/colectivă și comerțul cu
produse alimentare sunt activități care se supun controlului sanitar-veterinar, vă prezint mai
jos câteva din aspectele verificate, cu ocazia controalelor efectuate, de către inspectorii
DSVSA și anume:
1. Existența înregistrării sanitar- veterinare.
2. Concordanța între profilul avizat și activitatea care se desfășoară în unitate.
3. Asigurarea desfașurării circuitelor funcționale între și în timpul operațiunilor.
4. Dotări:
- elemente constructive starea de întreținere a punctului de lucru și igienă:
- pereți, plafon, paviment, ferestre, uși din material rezistent, neted, lavabil,
igienizate corespunzator ;
- dotare apă rece și caldă;
- existența sistemului de ventilație și funcționarea corespunzătoare;
- sistem de canalizare adecvat ;
- sistem iluminat corespunzator;
- existența de spălătoare în număr suficient, pentru spălarea alimentelor și separat
pentru curățenia și igiena mâinilor, acționate mecanic
- existența spațiilor de depozitare a produselor de origine animală, materii prime,
produse semifinite, produse finite;
- Numar spații frigorifice, capacitate de depozitare:
a) refrigerare,
b) congelare,
- Starea de întreținere, igienizare a spațiilor frigorifice, depozitarea cu respectarea
criteriilor de compatibilitate a produselor alimentare;
- Dotarea cu sisteme de masură și control a temperaturii; monitorizarea și
înregistrarea temperaturii (grafice temperatură, păstrarea acestora).
5. Păstrarea alimentelor de origine non-animală, în
condiții de igienă
corespunzatoare și la temperatură corespunzatoare;
- asigurarea condițiilor de igienă a materiei prime vegetale, curățarea și spălarea
înainte de utilizare a acestora în procesul de prelucrare.

27

6. Echipamentele de lucru, utilajele, ustensilele, recipienții folosiți sunt confecționate
din materiale netede, lavabile, rezistente la coroziune, netoxice, în stare
corespunzătoare de igiena și întreținere; Asigurarea spălării utilajelor și
ustensilelor folosite în procesul de prelucrare;
7. Prelucrarea produselor
Asigurarea, funcționarea și întreținerea spațiului de prelucrare a produselor,
igiena si întreținerea corespunzătoare a ustensilelor, utilajelor și echipamentelor din incinta
acestuia (apă rece și caldă, canalizare, iluminat, ventilație);
Dotarea cu recipienți din material inoxidabil rezistent pentru colectare deseurilor
solide, resturi menajere (gunoi) cu pedală și capac;
Existența substanțelor de spălare și dezinfecție a ustensilelor și recipienților;
8. Existenta spațiului / dulap închis cu cheie pentru depozitarea agenților de curățare,
spălare dezinfecție și a substanțelor periculoase
9. Prezența animalelor sau daunătorilor în unitate (existența de aparate de captare a
daunătorilor și plasă contra insectelor la geamuri)
Asigurarea vestiarului pentru păstrarea hainelor de stradă și a echipamentului de
protecție al personalului lucrător.
10. Existența toaletelor pentru personal, asigurarea de apă rece și caldă, ventilație
mecanică sau naturală, materiale pentru spălarea și uscarea igienică a mâinilor,
acționarea mecanică a chiuvetelor spălator.
11. Păstrarea separată a materialelor de ambalare, preambalare, consumabile;
12. Existența ghidului de bună practică de igienă (HACCP), întocmit voluntar
conform Reg CE 852/2004, REG 178/2002. Existența procedurii de retragere a
produselor neconforme sau altor proceduri.
13. Efectuarea operațiunilor de dezinsecție, deratizare și dezinfecție
14. Asigurarea unui spațiu (atunci cand în unitate se generează deșeuri de origine
animală) care să asigure temperatura corespunzătoare separat pentru depozitarea
subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, rezultate
în urma tranșării, prelucrării, porționării. Contract cu firmă de ecarisaj pentru
colectarea acestora.
15. Asigurarea depozitării și evacuării ritmice a resturilor menajere culinare, gunoi,
deșeuri solide contract cu o firmă de salubrizare specializată în acest scop.
16. Efectuarea controlului medical periodic al personalului care deservește unitatea;
personalul poartă echipament de protectie .
17. Asigurarea trasabilității, existența documentelor care atestă proveniența, calitatea
și salubritatea materiilor prime și a ingredientelor de origine animală cât și
nonanimală.
(factură, aviz, certificat de calitate, declarație de conformitate, certificat de
sanătate publică veterinară). Originea materiilor prime (abator, unitate de procesare).
18. Etichetarea, marcarea corespunzătoare –termen de valabilitate a produselor.
19. Controlul, verificarea și masurile în cazul produselor notificate prin SRAAF.
În rândurile de mai jos puteți consulta câteva aspecte, fără a fi însă exhaustive, ce
constituie încălcări a normelor-sanitar-veterinare, conform prevederilor cuprinse în H.G.
nr.984/2005 și în cazul cărora riscați aplicarea unor sancțiuni de către inspectorii DSVSA, în
situații precum:
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efectuarea transporturilor de produse şi subproduse de origine animală cu mijloace de
transport neautorizate sanitar-veterinar sau neigienizate
efectuarea transporturilor de produse de origine nonanimală cu mijloace de transport
neînregistrate pentru siguranţa alimentelor.
manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor.
nerespectarea normelor stabilite de Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a
produselor alimentare, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru
folosite.
comercializarea produselor alimentare neetichetate potrivit legislaţiei în vigoare.
nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind
condiţiile de depozitare a produselor alimentare.
depozitarea ouălor în condiţii necorespunzătoare de temperatură.
neîntreţinerea în condiţii de igienă şi în stare de funcţionare a instalaţiilor de apă rece
şi caldă, de canalizare, ventilaţie şi de iluminat din spaţiile de producţie, prelucrare,
depozitare şi valorificare a produselor alimentare.
neîntreţinerea în condiţii de igienă şi în stare de funcţionare a spaţiilor şi instalaţiilor
frigorifice.
neasigurarea sau întreruperea lanţului frigorific, în cazul produselor refrigerate sau
congelate.
depozitarea în afara locurilor special amenajate a reziduurilor şi deşeurilor de origine
animală, precum şi neasigurarea evacuării acestora către societăţile comerciale
abilitate pentru procesarea acestora.
punerea în consum a produselor alimentare care nu corespund parametrilor
microbiologici, care conţin reziduuri şi contaminanţi peste limita admisă, precum şi
substanţe interzise, confirmate prin buletin de analiză eliberat de un laborator
autorizat;
neasigurarea aparaturii de măsură, control şi înregistrare a parametrilor tehnologici,
neluarea măsurilor necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a acestora sau
neverificarea periodică a acesteia.
nerespectarea fluxului tehnologic şi nedelimitarea zonelor curate de cele murdare.
refuzul de a permite accesul inspectorilor autorităţii sanitare veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor competente în unităţi supuse controlului sanitar veterinar şi
pentru siguranţa alimentelor sau obstrucţionarea autorităţilor sanitare veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor competente de a-şi exercita atribuţiile stabilite prin lege.
punerea în contact a produselor alimentare cu gheaţă artificială sau naturală pentru
conservare, excepţie făcând peştele.
folosirea în unităţile alimentare a ambalajelor, ustensilelor, recipientelor şi utilajelor în
stare insalubră şi utilizarea acestora pentru alimente dacă în prealabil au fost folosite în
alte scopuri.
utilizarea la producerea sau depozitarea produselor alimentare a personalului fără
calificare corespunzătoare sau a personalului utilizat la curăţenie ori activităţi de
igienizare a spaţiilor, ambalajelor şi anexelor sanitare.
depozitarea, chiar şi provizorie, a ambalajelor de transport al produselor alimentare în
condiţii care pot determina contaminarea sau impurificarea acestora.
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neasigurarea menţinerii timp de 48 de ore a probelor alimentare în unităţile de
alimentaţie colectivă, conform normelor de siguranţă a alimentelor.
neasigurarea cu un număr suficient de ustensile a dotării unităţilor de alimentaţie
colectivă, permanente sau sezoniere, în raport cu natura, volumul şi cu profilul unităţii.
depozitarea, transportul sau expunerea alimentelor sub formă de materii prime sau
semipreparate împreună cu produse finite care se consumă fără prelucrare termică,
fără asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru fiecare categorie.
neasigurarea spaţiilor suficiente şi cu destinaţie specială în unităţile de alimentaţie
publică, necesare desfăşurării circuitelor funcţionale într-un singur sens, fără
încrucişări între fazele salubre şi cele insalubre.
folosirea ustensilelor şi a recipientelor de lucru în stare deteriorată în activitatea de
alimentaţie publică şi colectivă.
refolosirea în unităţile de alimentaţie publică a veselei, paharelor şi a tacâmurilor de
unică folosinţă.
folosirea în unităţile din sectorul alimentar a apei provenite din surse neverificate sau
care nu este conformă cu legislaţia specifică privind calitatea apei potabile.
punerea în consum a unor alimente obţinute din amestecuri dintre un preparat crud
(materie primă) şi un produs care a suportat prelucrare termică (produs finit) sau
folosirea îndelungată a uleiurilor la operaţiunea de prăjire.

6.2 Autorizația de mediu precum și alte obligații în domeniu
În cazul în care doriți să inițiați o afacere în domeniul alimentației publice/colective
și/sau a comerțului cu produse alimentare trebuie să cunoașteți faptul că în cazul
restaurantelor cu peste 100 de locuri și a magazinelor cu o suprafață mai mare de 400 mp, ce
au autorizate clasa CAEN 4711, există obligația, conform prevederilor Ordinului
nr.1798/2007, obținerii autorizației de protecție a mediului, eliberată de Agenția de Protecția
Mediului de pe raza județului în care este amplasată unitatea respectivă.
Alte obligații pe linie de protecție a mediului, precum sunt, dar fără a se limita
doar la acestea, următoarele :

 În calitate de producători și deținători de deșeuri, unitățile de alimentație
publică/colectivă și cele de comercializare cu amănuntul al produselor alimentare, au
următoarele obligaţii:
- valorificării acestora, aplicând principiile ierarhiei deșeurilor și anume:
a) prevenirea;
b) pregătirea pentru reutilizare;
c) reciclarea;
d) alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;
e) eliminarea.
precum și fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:
 fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
- asigurarea salubrității în zona obiectivului propriu
 încadrarea în parametrii de zgomot prevăzuți în standardul SR 10009/2017, Limite
admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant care stabilește limitele
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admisibile ale nivelului de zgomot exterior, diferențiate pe zone și spații funcționale,
utilizat în determinările făcute în vederea protecției mediului.
valorile-limită ale indicatorilor de zgomot la nivelul teritorilor protejate ( ex. locuințe
învecinate) să se încadreze în valorile stabilite de art.14 din Ordinul nr.119/2014, pentru
aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei
să nu descarce în canalizarea menajeră şi pluvială orice tip de produse sau deşeuri de
produse petroliere;
să asigure colectarea separată a deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă şi să nu
amestece aceste deşeuri conform art.14 din legea 211/2011 privind regimul deşeurilor,
containerele şi recipientele folosite pentru colectarea selectivă a diferitelor tipuri de
deşeuri vor fi inscripţionate cu denumirea deşeurilor şi vor fi marcate în diferite culori
prin vopsire sau folii adezive, conform Ord. MMGA nr. 1281/2005.
pentru deșeurile rezultate în urma activității desfășurate să încheie contracte cu
operatorii economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare
pentru activitatile de colectare, stocare temporara, tratare, valorificare, eliminare a
deseurilor.
desemnarea unei persoane din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să
asigure îndeplinirea obligaţiilor privind gestionarea deșeurilor și raportarea către
autoritățile de mediu, sau să delege aceaste obligaţii unei terţe persoane. Persoanele
desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor
periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.
să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri
periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale.
să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu
modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H. G. nr. 856/2002, având în vedere conform Decizia
Comisiei 2014/955/UE și să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia
mediului, să dețină și să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile
periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor
competente pentru protecţia mediului. Operatorii economici sunt obligaţi să păstreze
evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care
desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12
luni.
să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a
deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a
amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE,
precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

Utilizarea substanțelor periculoase

Desfășurarea activității în cadrul unei unități de alimentație publică/colectivă sau în
cadrul unei unități de comercializare cu amănuntul al produselor alimentare, implică, în
conformitate cu normele legale de igienă, realizarea unor operațiuni de curățare și dezinfecție
în acest scop folosindu-se anumite substanțe biocide sau alte substanțe specifice, considerate
periculoase pentru sănătatea umană și mediu și care sunt supuse unui regim special de
reglementare şi gestionare. Pentru a cunoaște cu exactitate dacă un produs pe care îl folosiți /
manipulați în procesul de lucru este asimilat subtanțelor periculoase este necesar să lecturați
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Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și
a amestecurilor – intitulat CPL). Controlul substanţelor şi al preparatelor chimice periculoase
se face cu respectarea anumitor condiţii precum:
a) anumite substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în practica curentă trebuie să
fie însoţite de fişa de siguranţă a produsului, eliberată de către producător, în conformitate cu
prevederile art. 31, alin (1) din Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (evaluarea, restrictionarea
si autorizarea substantelor chimice – intitulat REACH. Fişa de siguranţă trebuie înmânată
beneficiarului înainte sau odată cu prima livrare a substanţei sau preparatului chimic
respectiv;
b) personalul care manipulează astfel de substanţe sau preparate chimice periculoase
trebuie să fie instruit şi să semneze fişa de instruire pentru protecţia muncii, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare;
c) substanţele şi preparatele chimice şi cosmetice trebuie să fie folosite în conformitate cu
instrucţiunile producătorului, în condiţiile legii.
În cazul unui produs care conține un amestec de substanțe, care nu îndeplinește criteriile
de clasificare ca amestec periculos (în conformitate cu titlul I și II din CPL), reprezentantul
unității, poate solicita furnizorului substanței, o fișă cu datele de securitate a produsului
respectiv dacă acesta conține:
a) cel puțin o substanță care prezintă un pericol pentru sănătatea umană
sau pentru mediu, în concentrație individuală ≥ 1 % din greutate
pentru amestecuri negazoase și ≥ 0,2 % din volum pentru amestecuri
gazoase sau
b) cel puțin o substanță care este persistentă, bioacumulativă și toxică sau
foarte persistentă și foarte bioacumulativă, în conformitate cu criteriile
formulate în anexa XIII din Reg. (CE) nr. 1907/2006 sau care a fost
inclusă pe lista întocmită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1)
( din Regulament) din alte motive decât cele menționate la litera (a),
în concentrație individuală ≥ 0,1 % din greutate pentru amestecuri
negazoase sau
c) o substanță pentru care există în Comunitatea Europeana, limite de
expunere la locul de muncă.
Conform alin. (4), art. 31 din REACH, furnizarea fişei cu date de securitate nu este
obligatorie atunci când substanţele/ amestecurile care sunt periculoase în conformitate cu
REACH, oferite sau vândute publicului larg, sunt însoţite de suficient de multe informaţii
pentru a permite utilizatorilor să ia măsurile necesare în domeniul protecţiei sănătăţii, al
siguranţei şi al mediului, decât dacă acest fapt se solicită de către operatorii economici aflați
în aval în lanțul de distribuție ( ex. utilizatorii profesionali). Fişa cu date de securitate se
furnizează gratuit, pe suport de hârtie sau în format electronic dar nu mai târziu de data la
care substanţa sau amestecul se livrează prima dată.
Conform art. 32 din REACH, orice furnizor al unei substanțe sau unui amestec de
substanțe, care nu trebuie să furnizeze o fișă cu date de securitate în conformitate cu art. 31
din Reg. (CE) nr. 1272/2008, furnizează beneficiarului următoarele informații:
a. numărul (numerele) de înregistrare menționate la articolul 20 alineatul (3) din
Regulament, în cazul în care este (sunt) disponibil(e), pentru orice substanțe pentru care se
comunică informații în conformitate cu litera (b), (c) sau (d) de mai jos;
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b. dacă substanța face obiectul autorizării, precum și detalii cu privire la orice autorizație
emisă sau respinsă, în temeiul titlului VII din Regulament, în lanțul de aprovizionare în cauză;
c. detalii cu privire la orice restricție impusă în temeiul titlului VIII din Regulament;
d. orice alte informații relevante și disponibile cu privire la substanță, care sunt necesare
pentru a putea identifica și aplica măsuri corespunzătoare de administrare a riscurilor, inclusiv
condițiile speciale care rezultă din aplicarea anexei XI punctul 3 din Regulament. Aceste
informații se furnizează gratuit, pe suport de hârtie sau în format electronic, până la data
primei livrări a substanței ca atare sau în amestec.
Conform art. 35 din REACH, angajatorul are obligația să acorde angajaților săi, acces la
fișele cu date de securitate a subtanțelor periculoase folosite sau la care sunt expuși în
procesul de muncă, precum și celelalte informații relevante prevăzute la art. 31 și 32 din
REACH.
Potrivit art.28 din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului persoanele fizice şi juridice
care gestionează substanţe şi preparate periculoase au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile art. 24 privind substanţele şi preparatele periculoase;
b) să ţină evidenţă strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi
preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera lor
de activitate, şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform
legislaţiei specifice iu vigoare;
c) să elimine, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu,
substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate în
conformitate cu legislaţia specifică.
d) să identifice şi să prevină riscurile pe care substanţele şi preparatele periculoase le pot
reprezenta pentru sănătatea populaţiei şi să anunţe iminenţa unor descărcări neprevăzute sau
accidente autorităţilor pentru protecţia mediului şi de apărare civilă.
Dotarea cu separator de uleiuri și hidrocarburi

Dacă pe amplasamentul unității de alimentație publică/colectivă sau a magazinului există
probabilitatea de a se evacua ape pluviale potențial impurificate cu hidrocarburi ( parcări
amenajate în cazul marilor magazine, complexelor comerciale, restaurantelor, etc),
antreprenorul va avea obligația captării apelor pluviale printr-un sistem de rigole și trecerea
acestora printr-un separator de uleiuri și hidrocarburi în vederea preepurării înainte de
evacuarea acestora în sistemul public de canalizare, astfel încât aceasta să corespundă
parametrilor calitativi menționați în Normativul NTPA-002, privind condiţiile de evacuare a
apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat
prin H.G. nr. 188/2002.
Ca urmare a procesului de preepurare a apei uzate tehnologic, vor rezulta deșeuri precum :
 nămol de la decantor (cod. deșeu 19.08.14)
 nămol de la separator (cod. deșeu 13.05.02*)
 produse petroliere de la separator, cod. deșeu 13.05.06*
a căror stocare temporară se va face în spații special amenjate și vor fi predate, în baza
unor contracte încheiate, unor firme autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului,
pentru astfel de activități.
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Dotarea cu separatoare de grăsimi și încheierea unor contracte de colectare
uleiuri uzate

În cazul unităților de alimentație publică și colectivă dar și în cazul multor unități de tip
alimentar, în urma activității din cadrul acestora rezultă ape reziduale susceptibile să conțină
grăsimi de origine vegetală sau animală, iar în cazul în care acestea sunt evacuate direct în
rețeaua publică de canalizare, există obligația montării unor separatoare de grăsimi, această
obligație derivând din prevederile cuprinse în H.G. nr. 188/2002, cu modificările și
completările ulterioare, art. 5 din Anexa nr.2 - NORMATIV NTPA - 002, privind condiţiile
de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de
epurare.
Atenție, organele de control abilitate solicită prezentarea unui contract de igienizare încheiat
cu o firmă autorizată, pentru separatoarele de grasimi, precum și declarația de conformitate a
acestora, contractul de preluare a uleiurilor comestibile uzate încheiat cu societăți autorizate
în acest sens de Agenția Națională de Protecția Mediului.

Obligația încheierii unui contract de prestări servicii cu o unitate de ecarisare
autorizată, în vederea colectării subproduselor de origine animală rezultate din
activitatea desfășurată

Din activitatea unităților de alimentație publică și colectivă precum și din activitatea
magazinelor ce comercializează carne și subproduse din carne rezultă diferite subproduse de
origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, pentru care operatorii economici în
cauză au obligația încheiererii unui contract cu o unitate de ecarisare autorizată din acest
punct de vedere, obligație prevăzută de prevederile cuprinse în O.G. nr.24/2016. Pentru a știi
cu exactitate dacă afacerea dvs. necesită încheierea unui contract cu o firmă de ecarisare se
pot consulta în acest sens prevederile cuprinse în Regulamentul CE nr.169/2009.
Prin ecarisare se înțelege activitatea de colectare a subproduselor de origine animală, în
scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport,
depozitare şi manipulare a acestora, după caz..
După intrarea în vigoare a prevederilor O.G. 24/2016, urma să se stabilească prin
normele de aplicare a respectivului act normativ, aspectele tehnice privind organizarea
activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală, provenite atât din unităţile de
creştere a animalelor, unităţile de producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii
sau a altor produse de origine animală, fapt care până în mometul de față ( 03.05.2018) nu s-a
întâmplat datorită nepublicării normelor respective.
Conform prevederilor cuprinse în Ordinul nr. 80 / 2005, cu modificările și completările
ulterioare, toate persoanele fizice sau juridice care produc sau generează în vreun fel
subprodusede origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, au obligația sa păstreze
evidente cu privire la tipul acestora, cantitatea, destinaţia acestora, transportatorul şi
documentele insotitoare, precum şi sa întocmească şi sa completeze registre în conformitate
cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 din respectivul act normativ precum și obligaţia întocmirii
şi transmiterii unor raportari trimestriale, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 8
din același act normativ.
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6.3. Autorizarea funcționării d.p.d.v. sanitar și alte obligații legale în
domeniul sănătății publice
6.3.1. Autorizarea sanitară a unei unități de alimentație publică/colectivă sau a
unei unități de comercializare a produselor alimentare

Fie că avem în vedere un restaurant, un bar, o pizzerie, o cantină, o cofetărie, o patiserie
covrigărie, gogoșerie, unitate mobilă de comercializare, magazin alimentar, etc, sau orice altă
activitate din sfera alimentației și a comerțului cu produse alimentare, în cazul în care
activitatea se desfășoară în cadrul unor entități pentru care legea prevede obligația înregistrării
în Registrul Comerțului ( SRL. PFA, II, etc), autorizarea funcționării acestora din punct de
vedere sanitar se face, conform prevederilor Legii nr.359/2004, coroborată în cazul PFAurilor, II, IF cu prevederile cuprinse în OUG nr.44/2008, în baza declaraţiei-tip, pe propria
răspundere, depuse la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul existent la nivelul fiecărui județ. Prin respectiva declarație, solicitantul își asuma
responsabilitatea cu privire la îndeplinirea condiţiile de funcţionare, prevăzute de legislaţia
specifică în domeniul sanitar pentru toate activităţile (clasele CAEN) menționate în
declaraţia-tip, documentul respectiv fiind transmis ulterior în copie - Direcțiilor de Sănătate
Publică, în vederea verificării conformității celor declarate. În cazul în care, în urma
verificărilor respective, se constată neîndeplinirea condiţiile legale de funcţionare, DSP va
comunica acest fapt solicitantului, acordându-i-se un termen de remediere a deficiențelor
constatate, urmând ca după un anumit termen impus, în cazul în care deficiențele nu sunt
remediate, autoritatea competentă să procedeze la interzicerea desfășurării activității
respective, în baza unei proceduri cuprinse în Legea nr.359/2004.
Documentul care va constituii dovada autorizării activității desfășurate, din punct de
vedere sanitar, va fi reprezentat de Certificatul Constatator emis de Biroul Unic din cadrul
Oficiul Registrului Comerțului, în temeiul art.17^1, alin.(1), lit., b) din Legea 359/2004, prin
care se atestă înregistrarea declarației pe proprie răspundere, conform căreia solicitantul
îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislaţia aplicabilă domeniul sanitar,
sanitar-veterinar, mediu și protecția muncii.
În concluzia celor menționate mai sus, fie că dețineți un SRL, SNC, Cooperativă, PFA, I.I.
sau altă formă de organizare ce se înregistrează la Registrul Comerțului și veți desfășura
activitate de alimentație publică/colectivă și/sau comercializarea produselor alimentare vă veți
autoriza din punct de vedere sanitar doar în baza declarației-tip, pe proprie răspundere, ce se
completează și depune la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comerţului.
Atenție! în practică, conform prevederilor Ordinului nr. 1030/2009, se pot întâlnii diverse
situații când antreprenorul poate fi nevoit să solicite Direcției de Sănătate Publică, eliberarea
unui act de reglementare sanitară precum:
1. Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică
Atenție! funcționarea legală d.p.d.v. sanitar a unei unități de alimentație sau comercializare
produse alimentare, nu este condiționată de deținerea acestui document, solicitarea acestuia de
către un antreprenor din domeniul alimentației sau comerțului cu produse alimentare fiind
benevolă sau impusă de cazuri cu totul particulare exemplificându-vă aici spre exemplu cazul
unei întreprinderi din sectorul alimentar sau alimentație publică/colectivă, care dorește să
participe la o licitație publică pentru care ’’caietul de sarcini’’ prevede în mod expres un aviz
sanitar, caz în care antreprenorul va fi nevoit să solicite autorității competente, certificarea
conformității și obținerea notificării scrise ca și document care să ateste conformitatea
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activității cu normele de igienă și sănătate publică. O speță care îl poate determina pe un
antreprenor să solicitate benevol eliberarea acestui document poate fi reprezentat de faptul că
respectarea normelor de igienă constituind un criteriu foarte important pentru clienții
unităților de alimentație publică, se va solicita acest document tocmai pentru a se atesta întro formă scrisă, respectarea normelor de igienă documentul respectiv putând fi folosit și ca un
instrument de marketing/publicitate în vederea promovării unității respective.
De reținut faptul că eliberarea acestui document se face conttra cost, taxa aferentă eliberării
acestuia fiind de 200 de lei.
2. Asistenţă de specialitate de sănătate publică, la cererea persoanelor fizice şi juridice.
Apelarea la acest serviciu de către un antreprenor ce activează în domeniul alimentației
sau comerțului cu produse alimentare este de asemenea benevolă, fiind însă recomandabil
antreprenorilor fără experiență în domeniu, ca înainte de începerea activității, să se informeze
în prealabil asupra obligațiilor ce le au pe linie sanitară, solicitând în acest sens, contra cost
(200 lei), Direcției de Sănătate Publică, acordarea asistenței de specialitate, antreprenorul
având astfel posibilitatea să afle dacă spațiul în care se va desfășura activitatea, dotările și
procedurile de lucru ce se vor efectua sunt conforme cu reglementările legale în vigoare,
normele de igiena pe care va fi obligat să le respecte, etc, asumându-și astfel în cunoștință de
cauză și declarația pe proprie răspundere depusă la Registrul Comerțului, evitând astfel
situația, ca la controlul oficial al autorității respective, să fie constatate abateri de la normele
legale.
6.3.2. Alte obligații din domeniul sănătății publice

Vă voi prezenta în continuare o serie de obligații pe linie sanitară, aplicabile în domeniul
alimentației și comerțului cu produse alimentare, fără însă ca enumerarea acestora să fie una
exhaustivă, o parte dintre acestea fiind menționate și la alte capitole precum este cazul
condițiilor de calificare și igienă impuse personalului angajat, cuprinse în Capitolul 5.
 În cazul în care veți folosii o sursă proprie de alimentare cu apă potabilă, aceasta
va trebuii să se încadreze în parametrii calitativi stabiliți prin Legea nr. 458/2002
și a normelor de aplicare a acesteia aprobate prin HG nr.974/2004, având în acest
sens responsabilitatea monitorizării periodice a parametrilor de calitate a acesteia
și anume efectuarea prelevării şi analizării probelor de apă prin intermediul
laboratoarelor abilitate în acest sens, o listă a acestora poate fi consultată urmând
link-ul următor http://old.ms.ro/?pag=26&pg=1&doc=3227.
 Întrucât activitatea de alimentație publică/colectivă și/sau comercializarea
produselor alimentare implică asigurarea unui grad ridicat de igienă, trebuie să
aveți în vedere că și în cazul în care unitatea dvs. este racordată la un sistem
public de alimentare cu apă potabilă, veți avea obligația, în calitate de
proprietar/administrator a afacerii, să întrețineți instalația de distribuție interioară
a apei, furnizorul de apă având obligația asigurării parametrilor de calitate a apei
potabile doar până la limita proprietății dvs., orice neconformitate ai parametrilor
de calitate a apei care se vor datora întreținerii necorepunzătoare a sistemului
interior de distribuție a apei, va atrage răspunderea unității comerciale în cauză.
 Operatorii economici, indiferent de obiectul de activitate autorizat, au obligația,
conform normelor legale în vigoare, să aplice măsuri de igienă și să efectueze
periodic, prin intermediul unor firme autorizate, operațiuni de dezinsecție,
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dezinfecție și deratizare. În contextul menționat anterior, prevederile art.38, lit.b
din Legea nr.96/2005, privind reforma în domeniul sănătăţii (republicată)
specifică că orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de angajator, este
obligată să asigure fondurile şi condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de
igienă, dezinfecție, dezinsecție și deratizare periodică. Efectuarea operațiunilor de
curățare și dezinfecție, se fac cu respectarea prevederilor cuprinse la art.50, lit.a,
din Ordinul nr.119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică
privind mediul de viață a populației; operațiunile de dezinsecț se vor face la
intervale care să nu depășească 3 luni de zile, între acestea realizându-se
operațiuni de dezinsecție curente, în funcție de prezența vectorilor; operațiunile de
deratizare se voo realiza la intervale de maxim 6 luni de zile, între aceste intervale
operatorul economic având obligația să efectueze operațiuni de deratizare curente,
în cazul în care situația o impune. Atenție!, simplu fapt că veți încheia un
contract cu o firmă autorizată pentru efectuarea operațiunilor de dezinfecție,
dezinsecție și deratizare nu constituie o dovadă, în fața organelor de control
competente, că ați și realizat operațiunile respective, acest fapt îl veți putea
dovedii doar prin prezentarea proceselor verbale de recepție, a lucrărilor
executate, în care vor apărea toate serviciile DDD executate și substanțele folosite
de firmele care au prestat serviciile repective.
Pentru un restaurant, o cantină sau oricare altă unitate care asigură clienților
consumul produselor în incinta proprie, dispunând în acest sens de o sală de mese,
pentru fiecare loc la masă va trebuii să se asigure o suprafață de min.1,2 mp, ca
exemplu o sală de 100 de locuri la masă va trebuii să dispună de o suprafață de
minim 120 mp, reglementarea regăsindu-se în cadrul Ordinului nr.976/1998.

Alte condiții de igienă din domeniul sănătății publice, pe care unitățile de alimentație
și/sau de comercializare a produselor alimentare sunt obligate să le respecte, fără însă
ca enumerarea acestora să fie una exhaustivă, vă sunt prezentate mai jos:
a) Condiţiile de ventilaţie, iluminat, zgomot şi vibraţie trebuie să se
încadreaze în normele de igiena stabilite de Ministerul Sănătăţii.
b) Operatorul economic este obligat să procedeze la verificarea zilnică a
stării de igienă individuală şi de sănătate a angajaţilor, consemnarea
acestei verificări, precum şi interzicerea în unitate a angajaţilor bolnavi
sau convalescenţi de boli transmisibile;
c) Operatorul economic este obligat să asigure funcţionarea corectă şi
permanentă a aparaturii de control şi de înregistrare a parametrilor care
condiţionează salubritatea prelucrării şi păstrării materiilor prime,
semifabricatelor şi produselor finite prin sterilizare, pasteurizare,
refrigerare, congelare şi alte proceduri specifice;
d) Operatorul economic este obligat să asigure izolarea conductelor de
canalizare care traversează încăperile de producţie, preparare, depozitare,
servire şi desfacere a alimentelor, astfel încât să se prevină contaminarea
spaţiilor alimentare cu ape uzate, precum şi poluarea mediului
înconjurător;
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e) Operatorul economic este obligat, în cazul meselor organizate, de a păstra
câte o probă din fiecare fel de mâncare servit timp de 48 de ore în spatii
frigorifice, în recipiente curate, acoperite şi etichetate.
f) Operatorul economic este obligat să asigure şi să utilizeze echipament de
protecţie, curat şi complet, pentru personalul care lucrează în sectoarele
de producţie, prelucrare, depozitare, transport şi desfacere a alimentelor.
g) Operatorul economic este obligat să asigure depozitarea corespunzătoare
a produselor alimentare şi a ambalajelor numai în spaţiile prevăzute în
acest sens.
h) Operatorul economic este obligat să folosească vase şi ustensile de
bucătărie care nu sunt în stare de degradare.
i) Operatorului economic îi este interzis să refolosescă vesela, paharele şi
alte materiale de unică folosinţă.
j) Operatorului economic îi este interzis să utilizeze personalul de întreţinere
a curăţeniei din anexele sanitare şi gospodăreşti la manipularea,
prelucrarea, depozitarea, transportul sau servirea alimentelor.
k) Operatorului economic îi este interzis să utilizeze ustensilele de curăţenie
folosite pentru anexele sanitare şi gospodăreşti la curăţenia în spaţiile de
producţie, prelucrare, depozitare şi servire a alimentelor;
l) Operatorului economic îi este interzis să depoziteze, chiar şi provizoriu,
aambalajele de transport ale produselor alimentare, în condiţii care pot
determina contaminarea sau impurificarea acestora.
m) Aprovizionarea cu alimente uşor alterabile se face în cantități care să nu
depăşească posibilităţile de păstrare şi de prelucrare a operatorului
economic.
n) Depozitarea alimentelor sub formă de materii prime sau semifabricate, nu
se face împreună cu produsele finite,
asigurându-se condiţiilor
corespunzătoare pentru fiecare categorie.
o) Personalul angajat are obligația respectării regulilor de igienă individuală
pe întreaga durată a programului de lucru.
p) Nu se utilizează gheața preparată din apă nepotabilă în contact direct cu
alimentele, în scopul păstrării acestora, cu excepţia peştelui, sau în scopul
servirii băuturilor, conform normelor igienico-sanitare în vigoare.
q) Transportul alimentelor se asigură cu mijloace de transport şi recipiente
care asigură protecţia alimentelor împotriva contaminării, care sunt
neamenajate şi echipate corespunzător, conform condiţiilor specifice de
păstrare impuse de producător.
r) Asigurarea şi respectarea măsurilor stabilite de normele în vigoare pentru
protecţia sanitară a produselor alimentare şi consumatorilor la punctele
fixe sau mobile de desfacere stradală a alimentelor şi băuturilor
răcoritoare.
s) Expunerea spre vânzare sau vânzarea produselor alimentare preambalate
se face doar în ambalaje care nu prezintă semne de degradare.
t) Se interzice folosirea ouălor cu coajă fisurată, crăpată, nespălată şi fără a
fi dezinfectate, precum şi folosirea ouălor de raţă în laboratoarele şi
unităţile de alimentaţie publică.
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u) Asigurarea funcţionării în permanenţă a spaţiilor frigorifice din unităţile
de alimentație publică, asigurarea controlului şi înregistrării temperaturii
în aceste spaţii şi întreţinerea lor prin efectuarea reparaţiilor, reviziilor şi a
igienizării.
v) Operatorul economic este obligat să utilizeze doar ustensile adecvate şi
igienizate pentru servirea alimentelor neambalate care se consumă fără
prelucrare termică.
w) Operatorul economic este obligat să procedeze la marcarea vizibilă a
suprafeţelor de lucru, ustensilelor şi a spaţiilor frigorifice, pentru
identificarea scopului de folosire pe tipuri de alimente.
x) Operatorul economic este obligat să folosească în activitatea sa, doar
produse alimentare însoțite de declaraţia de conformitate, conform
normelor legale în vigoare.
y) Operatorul economic este obligat să asigure dotarea unităţii de alimentație
publică cu utilaje şi mobilier tehnologic, fabricate potrivit normelor de
igienă în vigoare şi întreţinute în permanentă stare de funcţionare.
z) Operatorul economic este obligat să recepţioneze şi să introducă în
procesul de prelucrare numai materii prime şi auxiliare, semifabricate sau
finite, corespunzătoare şi atestate cu documente că sunt sigure pentru
consumul uman.
aa) Operatorul economic este obligat să efectueze periodic sau după
necesitate, lucrări de igienizare şi de revizie a instalaţiilor şi utilajelor,
precum şi lucrări de recondiţionare şi de reparare a clădirilor unităţilor de
alimentație publică.
bb) Operatorul economic este obligat să utilizeze la ambalarea produselor
alimentare, numai
materialer care respectă legislaţia specifică în
vigoare.
cc) Operatorul economic este obligat să utilizeze numai ambalaje, recipiente,
ustensile şi utilaje care sunt în perfectă stare de curăţenie şi igienizare și
să nu utilizeze astfel de produse pentru alimente, în cazul în care au fost
folosite în alte scopuri decât contactul direct cu alimentele.
dd) Operatorul economic este obligat să utilizeze la prepararea produselor
alimentare numai ingrediente şi substanţe admise și concentrația acestora
să se încadreze în limitele maxime admise prin reglementările legale în
vigoare.
ee) Operatorului economic îi este interzis să refolosească ca materie primă,
preparatele culinare finite.
ff) Operatorul economic este obligat să aplice măsuri de prevenire şi
combatere a insectelor şi rozătoarelor și să asigure ritmicitatea acestor
acțiuni. Aceste servicii vor fi efectuate doar cu personal calificat și atestat
în acest sens.
gg) Operatorul economic este obligat să asigure normele de igienă privind
condițiile de muncă propriilor angajați.
hh) Operatorului economic îi este interzis să punerea în consum a alimentelor
care :
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1. prezintă semne organoleptice de alterare evidente, miros şi gust
străine de natura produsului sau pete de mucegai, cu excepţia
mucegaiurilor selecţionate admise.
2. prezintă semne de infestare cu paraziţi şi insecte, precum şi resturi
sau semne ale activităţii acestora, cu excepţia unor produse pentru
care sunt prevăzute limite în normele de igienă ori în reglementările
legale în vigoare;
3. prezintă semne ale contactului cu rozătoare;
4. prezintă conţinut de corpi străini, cu excepţia cazurilor în care
norma
5. prevede o limită maximă admisă;
Aspectele menționate mai sus reprezintă doar o mică parte din obligațiile și condițiile pe
care le aveți de îndeplinit d.p.d.v. al respectării normelor de sănătate publică aplicabile
unităților de alimentație publică/colectivă și unităților de comercializare a produselor
alimentare, pentru o cunoaștere mai amplă a acestor aspecte, este util ca în calitate de viitor
antreprenor să lecturați prevederile cuprinse în HG nr.857/2011, privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice cu modificările și
completările ulterioare, precum și prevederile cuprinse în Ordinul nr. 976/1998, pentru
aprobarea Normelor de igiena privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea,
transportul şi desfacerea alimentelor, HG nr.924/2005, privind aprobarea Regulilor generale
pentru igiena produselor alimentare, HG nr.954/2005, privind aprobarea Regulilor specifice
de igiena pentru alimente de origine animala, OUG nr.97/2001, privind reglementarea,
producţiei,circulaţiei şi comercializării alimentelor, Legea nr.150/2004, privind siguranţa
alimentelor şi a hranei pentru animale, etc.

6.4 - Autorizația de funcționare d.p.d.v. al securității și sănătății în
muncă
Conform prevederilor cuprinse în Legea nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă
și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG 1425/2006, orice operator
economic, în calitatea sa de angajator, are obligația ca înainatea începerii oricărei activități
economice să obțină autorizația de funcționare d.p.d.v. al securității și sănătății în muncă.
Cum se obține autorizația?

Conform legislației în vigoare, orice entitate (pfa, srl, etc) pentru care legea prevede
obligativitatea înregistrării în Registrul Comețului, se autorizează din punct de vedere al
securității și sănătății în muncă, în baza declarației-tip, pe proprie răspundere, depuse în
cadrul Biroului Unic din cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
județului în care este înregistrat sediul operatorului economic. În baza declarației tip, pe
proprie răspundere, operatorul economic în calitate de angajator, își asumă responsabilitatea
cu privire la legalitatea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în
muncă. Atenție! în cazul în care desfășurați activități economice care nu se regăsesc în clasele
(codurile) CAEN menționate în Certificatul constatator eliberat pentru punctul de lucru/sediul
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secundar, activitățiile respective sunt în fapt neautorizate din punct de vedere al securităţii şi
sănătăţii în muncă fapt ce poate atrage anumite repercursiuni cu ocazia controalelor efectuate
de inspectorii ITM.
Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie

I.

În cazul unităților de alimentație publică/colectivă și a magazinelor alimentare care au
până în 9 angajați inclusiv, operatorul economic în calitatea sa de angajator, prin
reprezentanții legali ai acestuia, poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă în condițiile în care :
- persoana ce va îndeplinii această obligație, a urmat cel puţin un program de pregătire
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată minimă de 40 de ore, fapt
atestat printr-un document de absolvire a programului de pregătire
- activitatea se desfășoară cu regularitate la sediile operatorului economic – să nu fie
comerț ambulant.
În situaţia în care niciun reprezentant legal al angajatorului nu dispune de un
program de pregătire în domeniu sau nu dorește să își asume sarcina efectuării
activităţilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul va trebuii să
desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori poate organiza serviciul intern de
prevenire şi protecţie şi/sau poate să apeleze la servicii externe, în condiţiile
dispoziților cuprinse în H.G nr. 1425/2006. În cazul în care angajatorul/lucrătorii
desemnaţi/serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile
necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la
art. 15 din Legea nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, angajatorul
trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie
pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu.

II.

În cazul unităților de alimentație publică/colectivă și a magazinelor alimentare care au
un nr. de angajați cuprins între 10 și 49 inclusiv, angajatorul prin reprezentanții legali
ai acestuia, poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în
condițiile în care :
- persoana ce va îndeplinii această obligație, a urmat cel puţin un program de
pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată minimă de
40 de ore, fapt atestat printr-un document de absolvire a programului de
pregătire.
- activitatea se desfășoară cu regularitate la sediile operatorului economic – să
nu fie comerț ambulant.
- riscurile identificate conform prevederilor legale, nu pot genera accidente sau
boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces ori
invaliditate.
În situaţia în care niciun reprezentant legal al angajatorului nu dispune de un
program de pregătire în domeniu sau nu dorește să își asume sarcina efectuării
activităţilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul va trebuii să
desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori poate organiza serviciul intern de
prevenire şi protecţie şi/sau poate să apeleze la servicii externe, în condiţiile
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dispoziților cuprinse în H.G nr. 1425/2006. În cazul în care angajatorul/lucrătorii
desemnaţi/serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile
necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la
art. 15 din Legea nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, angajatorul
trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie
pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu.
III.

În cazul unor hipermagazine, complexe turistice ce au și funcțiuni de alimentație
publică, etc, ce pot avea un nr. de angajați cuprins între 50 și 249 inclusiv, angajatorul
trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori să organizeze unul sau mai multe
servicii interne de prevenire şi protecţie pentru a se ocupa de activităţile de prevenire
şi protecţie din cadrul acestora. În cazul în care lucrătorii desemnaţi, serviciile interne
de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea
tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să
apeleze la servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le
poate desfăşura cu personalul propriu. În cazul în care angajatorul/lucrătorii
desemnaţi/serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile
necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la
art. 15 din Legea nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, angajatorul
trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe
care nu le poate desfăşura cu personalul propriu.
Alte acte normative cu relevanță în domeniul SSM

- Ordinul nr. 508/2002, priviind aprobarea Normelor generale de protectia muncii
- H.G. nr.355/2007, privind supravegherea sănătății lucrătorilor
- H.G. nr.1048/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de
munca
- H.G. nr. 1091/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul
de munca.
- H.G. nr.971/2006, privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate
şi/sau de sănătate la locul de muncă
- H.G. nr.1146/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca
- Pentru alimentatie publica pot fi consultate – NSSM nr.45 - Normele Specifice de
Securitate a Munci, la adresa : http://iprotectiamuncii.ro/norme-protectiamuncii/nssm-45 , aprobate prin Ordinul nr.55/1997, iar pentru comerțul cu
produse alimentare pot fi consultate NSPM-62- Norme specifice de protectia
muncii pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul, aprobate prin Ordinul
nr.665/1997.

Aspecte SSM ce pot fi verificate de inspectorii cu atribuții în domeniu, fără
însă ca prezentarea să fie una exhaustivă:

a) Operatorul economic este autorizat d.p.d.v. al securității și sănătății în muncă
pentru toate activitățile economice desfășurate în incinta unității.
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b) Modul în care este asigurat cadrul organizatoric necesar activității de prevenire
și protecție, cf. art. 88, alin. (1) din Leg. 319/2006 și art.14 din H.G.
nr.1426/2006, prin :
- asumarea de către angajator a atribuțiilor în domeniul SSM
- desemnarea lucrătorilor pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și
protecție;
- înființarea serviciului intern de prevenire și protecție.
- apelarea la servicii externe.
b1) Angajatorul care și-a asumat atribuțiile în domeniul securității și sănătății în
muncă are capacitatea necesară în domeniu, cf. art.9, alin.4, Legea 319/2006.
b2) Lucrătorul desemnat prin decizie scrisă a angajatorului pentru a se ocupa de
activitatea de prevenire și protecție trebuie să dețină capacitatea necesară și să
dispună de mijloacele adecvate (fișă de post, c.i.m. cu normă întreagă), cf. art.
9, alin. (1) lit. a, din Leg.319/2006 și art. 20, 21, 22 din H.G. nr. 1425/2006.
b3) Angajatorul a contractat, prin servicii externe, activitățiile de SSM pe care
nu le poate asigura personal sau prin lucrătorul desemnat/serviciul de prevenire
și protecție, cf. art.8, alin.4 din Legea 319/2006.
c) Efectuarea examenului medical la angajarea personalului și după caz, a testării
psihologice a aptitudinilor și măsura în care acesta corespunde sarcinii de
muncă pe care urmează să o execute, conform prevederilor art. 13, lit. j, din
Legea 319/2006.
d) A fost asigurată informarea fiecarei persoane, anterior angajării în muncă,
asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra
măsurilor de prevenire și protecție necesare, cf. ,art.13, lit.h, Legea 319/2006.
e) Asigurarea controlului medical periodic și după caz, controlul psihologic,
ulterior angajării, conform prevederilor art. 13, lit. j, din Legea 319/2006.
f) Obligația instruirii suficiente și adecvate, a personalului, prin consemnarea
instructajului în fișele individuale de instruire, cf. art.20 din Leg.319/ 2006 și
cap. V din H.G. nr. 1425/2006.
g) Asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor prin medic de
medicina muncii cf. art. 25, alin.(2), din Legea 319/2006.
h) Identificarea riscurilor de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională specifice
activității, conform art. 7, alin.(4), lit. a din Legea 319/2006.
i) Evaluarea riscurilor identificate și stabilirea măsurilor de prevenire
corespunzătoare, cf. art. 7, alin. (4) lit. a, din Legea 319/2006.
j) Realizarea planului de prevenire și protecție, după evaluarea riscurilor, cf. art.
13 lit. b din Legea 319/2006.
k) Modul în care au fost stabilite pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi
răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
corespunzător funcţiilor exercitate, cf.art.13, alin 1, lit.d, Legea 319/2006.
l) Măsura în care s-a asigurat și verificat ulterior, cunoaşterea şi aplicarea de către
toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie
stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin propria competenţă sau prin servicii
externe, cf. art.13,lit. f), Legea 319/2006.
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m) Măsura în care se asigură echipamente individuale de protecţie lucrătorilor, cf.
art.13, alin 1, lit.r, Legea 319/2006.
n) Măsura în care angajatorul a respectat obligația de a asigura consultarea și
participarea lucrătorilor la soluționarea problemelor de securitate și sănătate în
muncă, cf. art.18 din Leg.319/2006
o) Măsura în care a fost efectuată instruirea lucrătorilor cu privire la acordarea
primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, cf. art. 10 alin.
(1) din Legea 319/2006.
p) Semnalizarea corespunzătoare a căilor și ieșirilor de urgență, prin panouri
suficient de rezistente și amplasate în locuri corespunzătoare, cf. Anexa 1, pct.
4.5, din H.G. nr. 1091/2006.
q) Căile de acces și de circulație trebuie să fie libere și să conducă spre ieșiri de
urgență și ieșiri propriu-zise, cf. art. 8 lit. a, din H.G. nr. 1091/2006.
r) Ușile batante trebuie să fie transparente sau să aibă un panou transparent, cf.
Anexa 1 pct. 11.3 din H.G. nr. 1091/2006.
s) În caz de incendiu, calamități naturale, etc, trebuie să existe posibilitatea
evacuării rapide si în condiții cât mai sigure a lucrătorilor de la toate posturile
de lucru, cf. Anexa 1 pct. 4.2 din H.G. nr. 1091/2006.
t) Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie să fie amplasate
într-un loc ușor accesibil și semnalizat corespunzător și de asemenea acestea
trebuie să fie simplu de manevrat, cf. Anexa 1, pct. 5.2, din H.G. nr. 1091/2006.
u) Curățarea locului de muncă se efectuează ori de câte ori este necesar pentru
prevenirea alunecării, împiedicării lucrătorilor datorită suprafețelor alunecoase
cauzate de prezența apei, deșeurilor alimentare, uleiului sau purtării de
încălțăminte necorespunzătoare, cf. art. 8 lit. b, din H.G. nr. 1091/2006.
v) Instalațiile electrice trebuie să fie construite astfel încât să nu prezinte un
pericol de incendiu sau explozie (ex: fripteuzele sunt prevăzute cu termostat
pentru a preveni supraîncălzirea, siguranțe necalibrate, cabluri neizolate, etc),
cf. Anexa 1 pct. 3, din H.G. nr. 1091/2006.
w) Locurile de muncă trebuie să fie prevăzute cu iluminat natural suficient si cu
iluminat artificial adecvat pentru securitate si sănătatea lucrătorilor, cf. Anexa 1
pct. 8.1, din H.G. nr. 1091/2006.
x) În cazul utilizării unui sistem de ventilare forțată, acesta se menține în stare de
funcționare, cf. Anexa 1 pct. 6.1 din H.G. nr. 1091/2006.
y) Se asigură verificări periodice ale sistemelor de ventilare și se consemnează
acest fapt, cf. art.5 din H.G. nr. 1146/2006.
z) Instalațiile de ventilare mecanică sau de aer condiționat trebuie să funcționeze
astfel încât să nu creeze disconfort prin expunerea lucrătorilor.
aa) La utilizarea echipamentele de muncă acționate electric trebuie să se asigure
protecții împotriva pericolelor generate de energia electrică (ex: conectarea la
prize electrice fără nul de protecție și dispozitive de deconectare automată la
apariția eventualelor defecțiuni, anomalii, etc), cf. anexa 1 pct. 2.19, din H.G.
nr. 1146/2006.
bb) Obligația punerii la dispoziția lucrătorilor, vestiare corespunzătoare, usor
accesibile și cu o capacitate suficientă, cf. Anexa 1 pct. 18.1, din H.G. nr.
1091/2006.
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cc) Amenajarea în apropierea posturilor de lucru, de locuri speciale, dotate cu un
număr suficient de WC-uri si de chiuvete, separat pentru bărbați si pentru femei
sau permit utilizarea separată a acestora, cf. Anexa 1 pct. 18.3, din H.G. nr.
1091/2006.
dd) Lucrătoarele, femei gravide si mamele care alăptează, trebuie să li se creeze
condițiile de a se odihni în poziție culcat în condiții corespunzătoare, cf. Anexa
1 pct. 17, din H.G. nr. 1091/2006
ee) Pentru asigurarea unui microclimat corespunzător, bucătăriile trebuie să fie
prevăzute cu:
- sisteme de ventilare mecanică
- sisteme de aer condiționat
- dezumidificatoare .

6.5 - Autorizația de securitate la incendiu și alte obligații ce îi revin
antreprenorului în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor
Întrucât acest domeniu este unul destul de complex, reglementat de un cadru legislativ
vast dar care în destule situații nu reglementează suficient anumite aspecte, lăsând astfel loc
anumitor interpretări, precum este cazul corelării insuficiente între noțiunile ce definesc
clădirile care se supun autorizării și tipurile de construcții definite/clasificate prin
reglementările tehnice privind securitatea la incendiu, este recomandat oricărui viitor
antreprenor dar și celor care își deschid noi puncte de lucru, ca înaintea deschiderii unei
unități comerciale/de prestări servicii, să se informeze în prealabil, asupra obligațiilor ce le
revin pe linie de psi, direct de la factorii responsabili și anume Inspectoratele pentru Situații
de Urgență, organizate la nivelul fiecărui județ, în special asupra obligației de a deține, pentru
spațiul în cauză, autorizația de securitate la incendiu.
Ținând cont de cele menționate anterior, pentru a vă oferii totuși o imagine de ansamblu
asupra obligațiilor ce vă revin pe linie de prevenire și stingere a incendiilor, voi menționa în
continuare cu caracter orientativ, căteva dintre cele mai importante obligații care vă revin
d.a.p.d.v. precum și actele normative care le reglementează și anume:
A. Un viitor antreprenor, trebuie să rețină faptul că în domeniul prevenirii și stingerii
incendiilor (PSI), indiferent dacă pentru clădirea/amenajarea în care își desfășoară
activitatea există sau nu obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu, va
avea o serie de obligații în acest domeniu, conform dispoziților cuprinse în Legea
nr. 307/2006, privind prevenirea și stingerea incediilor, Ordinul nr.129/2016,
pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind
securitatea la incendiu şi protecţia civilă, Normele generale de apărare împotriva
incendiilor, aprobate prin Ordinul nr.163/2007 și a celorlalte acte normative
aplicabile în domeniu. Aceste obligații, în cazul în care nu sunt respectate, pot
atrage după sine aplicarea unor sancțiuni contravenționale și suspendarea
activității, de către instituțiile abilitate, în cazul nerespectării anumitor prevederi
legale.
B. Antreprenorii din domeniul alimentației publice/colective și comerțului cu produse
alimentare sunt obligați să respecte alături de Normele generale de apărare
împotriva incendiilor și Normele specifice, aplicabile acestor domenii de activitate
și anume:
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- Ordinul nr. 187/2010, pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea
împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ
- Ordinul nr. 118/2010, pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare
împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie
publică şi unităţi de agrement
C. Cele mai comune situații când o afacere în domeniul alimentației publice/colective
și/sau comerțului cu produse alimentare, necesită obținerea autorizației de
securitate la incendiu sunt, conform dispozițiilor cuprinse în H.G. nr.571/2016,
prin care se aprobă categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării
şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, reprezentate de următoarele spețe:
C1.
În cazul în care încăperea sau grupul de încăperi, în care se desfășoară
activitatea, este/sunt asimilate, conform reglementărilor tehnice specifice în
domeniului securităţii la incendiu, ca "săli aglomerate", indiferent de aria
construită, regimul de înălţime ori destinaţie. Nota autorului - conform pct.
1.2.48. din Normativul cu indicativul P118 -1999 prin sală aglomerată se
înțelege încăpere sau grup de încăperi care comunică direct între ele prin
goluri (protejate sau neprotejate), în care suprafaţa ce îi revine unei persoane
este mai mică de 4 mp şi în care se pot întruni simultan cel puţin 150 de
persoane (săli de spectacole, săli de întruniri, încăperi pentru expoziţii,
muzee, cluburi, cinematografe, comerţ, cazinouri, discoteci, etc). Când sunt
situate la parter, se consideră săli aglomerate cele cu mai mult de 200
persoane.
C2.
În cazul în care activitatea se desfășoară într-o clădire sau spaţiu amenajat
într-o clădirie, având destinaţia de comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau
egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective,
cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp. – Notă personală – prin
noțiunea de ’’arie desfășurată’’, conform terminologiei specifice domeniului,
se înțelege practic, în cazul unei clădiri cu un singur nivel, amprenta la sol a
construcției, iar în cazul unei clădiri cu mai multe nivele va reprezenta suma
ariilor construite a tuturor nivelurilor clădirii, delimitate de feţele exterioare
ale pereţilor de închidere perimetrali ai fiecărui nivel.
Un punct de vedere personal legat de această speță: dacă spre exemplu în
cazul unei clădiri independente (un magazin de ex.) este suficient să ne
raportăm la amprenta la sol a acestuia și în cazul în care suprafața acesteia
este spre ex. 300 mp, știm cu siguranță că nu vom avea nevoie de
autorizație de securitate la incendiu însă în cazul aceleiași suprafețe
lucrurile nu mai sunt atât de simple dacă spațiul respectiv este amplasat
într-o clădire cu funcțiuni mixte, întrucât aceste clădiri nu sunt cuprinse în
categoria construcților pentru care există obligația avizării/autorizării
privind securitatea la incendiu, fapt ce determină diferite interpretări a
textului de lege. Legat de acest subiect, raportându-ne la situațiile întâlnite
în realitate, putem identifica două spețe des întâlnite și anume:
 cazul clădirilor de locuit colective, care au fost proiectate
și construite doar pentru funcțiunea de locuit ( ex. blocurile
ce cuprind doar locuințe), caz în care spre ex. proprietarul
unui apartament situat la parter dorește să schimbe
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destinația acestuia într-una comercială, în măsura în care
aria desfășurată a acestuia depășește 200 de mp va avea
obligația să solicite avizul de securitate la incendiu în etapa
schimbării destinației spațiului și ulterior autorizația de
securitate la incendiu pentru funcționarea propriu-zisă a
unității.
 cazul clădirilor cu funcțiuni mixte, care alături de
funcțiunea de locuit colectivă au și alte funcțiuni precum
comerțul, prestările de servicii, administrație, cultură,
sănătate, etc, în practică poate fi dat ca exemplu blocurile
care au fost proiectate și construite având la parter și în
unele cazuri și la etajele inferioare, spații comerciale și de
prestări servicii, etc, iar la etajele superioare, apartamente
de locuit, caz în care se poate pune următoarea întrebare:
- Este nevoie sau nu de autorizație de securitate la
incendiu pentru un magazin de ex. de 300 mp, amplasat la
parterul unui astfel de bloc, proiectat și construit ca spațiu
comercial, la parter și locuințe începând cu primul etaj ?
Singurul răspuns oficial, la această întrebare îl poate da
desigur doar Inspectoratul pentru Situații de Urgență, însă
indiferent care va fi acesta, pot fi aduse atât argumente pro
cât și contra, fundamentate legal și asta datorită în special
a faptului că clădirile cu funcțiuni mixte nu sunt cuprinse
în categoria construcților pentru care există obligația
avizării/autorizării privind securitatea la incendiu. Într-o
interpretare personală și drept urmare tratați-o ca atare, în
contextul cadrului legislativ actual, spre exemplu un
magazin amplasat la parterul unui bloc proiectat și
construit cu spații comerciale la parter și locuințe la etaje
(deci o clădire mixtă ce îndeplinește și funcțiunea de locuit
colectivă), necesită autorizație de securitate la incendiu de
600 mp și nicidecum suprafața de 200 de mp. Ne vom
raporta la suprafața de 200 de mp doar în cazul unui
magazin amplasat într-un fost apartament de bloc, căruia i
s-a schimbat destinația, caz în care ar necesita autorizație
de securitate la incendiu în măsura în care aria desfășurată
ar depășii suprafața de 200 mp.
C3.
În cazul unei clădiri sau a unui spațiu amenajat într-o clădire, având destinaţia
de alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp. Notă
personală- Legat de această obligație, un antreprenor începător își poate pune
întrebarea firească - ce tipuri de unități comerciale intră sub incidența acestei
prevederi? plecând de la premisa că noțiunea de ’’alimentație publică’’ nu este
definită în mod explicit în cadrul legislației aplicabile în domeniul psi. O
definiție a respectivei noțiuni precum și tipologiile de unități comerciale
cuprinse în această categorie, o regăsim în HG nr.1843/1999 și O.G. nr.99/2000,
iar în cazul structurilor de primire turistice cu funcțiune de alimentație publică, o
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tipologie a acestora regăsim în OG nr.58/1998 și Ordinul nr.65/2013. Având în
vedere prevederile actelor normative menționate anterior coroborat cu
explicitarea codurilor CAEN rev.2 ( Ord. 337/2007), practic toate spațiile mai
mari de 200 de mp,în care se desfășoară una dintre activitățțile prevăzute de
clasele CAEN 5610 și/sau 5630, necesită autorizație de securitate la incendiu.
Un caz aparte îl constituie însă cantinele/bufetele ce își desfășoară activitatea
în baza unor contracte de concensiune, în incinta diverselor instituții, precum ar
fi spre ex. o cantină amplasată în incinta unei fabrici, într-un corp de clădire
separat, a cărei activitate a fost concesionată de către un SRL, serviciile de
alimentație oferite fiind destinate strict angajațiilor fabricii, caz în care, conform
CAEN, activitatea autorizată va fi cea prevăzută de clasa CAEN 5629 – Alte
activități de alimentație n.c.a., în acest caz practic avem în vedere o alimentație
colectivă și nu una publică, însă dacă avem în vedere prevederile prevăzute la
pct.14 Anexa 1 din HG nr.843/1999, cantina respectivă poate fi asimilată unui
restaurant cu caracter social și implicit considerată o unitate de alimentație
publică, fapt ce va determina obligația autorizării d.p.d.v. al securității la
incendiu, în măsura în care unitatea depășește 200 mp, ideea ce se desprinde din
acest exemplu este că domeniul nu este reglementat suficient, fiind necesar ca în
cadrul legislației aplicabile în domemiul securității la incendiu să se definescă în
mod concret ce reprezintă în fapt o unitate de alimentație publică,
.
C4.

În cazul în care unitatea se află amplasată într-un spațiu asimilat unui subsol,
demisol, pod, ori acoperiş tip terasă al clădirilor civile, cu aria desfăşurată mai
mare sau egală 100 mp. Notă personală - conform pct.1.2.23. din Normativul cu
indicativul P118 -1999, prin demisol se înțelege nivelul construit al clădirii
având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu
maximum jumătate din înălţimea liberă a acestuia şi prevăzut cu ferestre în
pereţii de închidere perimetrală. Demisolul se consideră nivel suprateran al
construcţiei. Atunci când pardoseala este situată sub nivelul terenului
(carosabilului) înconjurător cu mai mult de jumătate din înălţimea liberă, se
consideră subsol şi se include în numărul de niveluri subterane ale construcţiei.
C5. În cazul în care unitatea de alimentație funcționează în cadrul unei structuri de
primire turistice cu mai mult de 8 camere şi/sau 16 locuri. În acest caz, având în
vedere faptul că o structură de primire turistică cu mai mult de 8 camere şi/sau
16 locuri, se supune autorizării d.p.d.v. al securității la incendiu, autorizarea
unității de alimentație publică se va realiza odată cu autorizarea întregii structurii
de primire turistice.

Administratorul/managerul unității de alimentație publică/colectivă au a
magazinului este obligat să asigure instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de
urgenţă în conformitate cu prevederile cuprinse în Ordinul nr. 712/2005, cu
modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Dispoziţiilor generale
privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.
E.
În ceea ce privește utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea
din uz stingătoarelor de incendiu, operatorul economic are o serie de obligații
cuprinse în Normele Tehnice, privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea,
D.
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repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, aprobate prin Ordinul
nr.138/2015.
F.
În cazul unităților de alimentație publică/colectivă sau a magazinelor pentru
care există obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu dar nu dispun de
acest document, administratorii acestora au obligația, până la obţinerea autorizaţiei
de securitate la incendiu, să realizeze şi să amplaseze panouri de înştiinţare în
dreptul intrărilor în spaţiile respective, cu următorul conţinut, tipărit cu litere de
tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roşie, pe fundal alb: «Acest
spaţiu funcţionează fără autorizaţia de securitate la incendiu.», prevedere introdusă
prin Legea nr.28/2018. Notă personală – Aparent această dispoziție legală lasă
impresia unui viitor antreprenor că o unitate ce intră sub incidența prevederilor
H.G. nr.571/2016, poate să funcționeze și fără a deține autorizația de securitate la
incendiu, în măsura în care afișează anunțul respectiv, fapt care, împotriva a ceea
ce susțin unii, nu este așa și am să vă explic și de ce ! Dacă studiem expunerea de
motive a Legii nr.28/2018, vom observa că aceasta a fost inițiată în scopul unei
mai bune informări a consumatorilor asupra riscurilor la care se expun atunci când
frecventează un local public fără autorizație de securitate la incendiu, în contextul
faptului că legea permitea funcționarea obiectivelor și fără deţinerea autorizaţiei de
securitate la incendiu, prin asumarea răspunderii beneficiarilor investiției. Dacă
inițiativa legislativă este datată cu data de 21.02.2017, ultimul termen pană la care
se putea funcționa fără autorizație de securitate la incendiu a fost 30.09.2017, însă
datorită procedurii îndelungate de adoptare a acesteia, în momentul publicării în
Mon. Of. a Legii nr28/2018, aceasta nu mai avea obiect, conform scopului pentru
care a fost inițiată și anume obligația afișării pentru spațiile care aveau dreptul să
funcționeze până în data de 30.09.2017, fără autorizație de securitate la incendiu, a
faptului că spațiul respectiv nu deține autorizația în cauză. Dacă analizăm atent
prevederile art.30, alin.4^4 din Legea 307/2006 cel prin care se introduce
obligativitatea afișării mesajului în cauză, vom observa că acesta face trimitere
directă la alin.4^1 și anume la prevederea care permitea până în data de
30.09.2017, funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu și astfel atât
timp cât dispozițiile prevăzute de art.30, alin.(1) din Legea nr.307/2006 își produc
efectul fără nicio derogare precum a existat până la data de 30.09.2017, din
punctul meu de vedere funcționarea unui obiectiv pentru care legea prevede
deținerea autorizației de securitate la incendiu nu poate fi făcută în baza afisajului
respectiv, acesta nu înlătura obligația deținerii autorizației de securitate la
incendiu.
G.
În cazul unităților de alimentație publică/colectivă sau a magazinelor cu o arie
desfășurată mai mare de 200 mp, de interes pentru administratorii acestora sunt și
prevederile cuprinse în HG nr. 915/2015, privind stabilirea criteriilor pentru
oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de
încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea
vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor
portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului
şi la vecinătăţi.
H.
În cazul unităților de alimentație publică/colectivă sau a magazinelor cu o
arie desfășurată mai mare de 1000 mp, sau când aceste unități funcționează în
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cadrul unor clădiri civile din categoriile de importanță excepțională și deosebită,
există obligația, conform Ordinului nr. 106/2007, de a angaja cel puțin un cadru
tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva
incendiilor, aceiași obligație existând și în cazul unităților de alimentație publică
cu peste 200 de locuri amplasate în cadrul structurilor de primire turistică. În cazul
celorlalte unități de alimentație publică/colectivă sau magazine, există obligația
desemnării, în condițiile legii, a unei persoane din rândul angajaților care să
îndeplinească prin cumul de sarcini și atribuțiile privind apărarea împotriva
incendiilor ori să încheie contract cu persoane fizice sau juridice autorizate
conform legii.
I. Operatorul economic, în vederea organizării şi desfăşurării activităţii de apărare
împotriva incendiilor, este obligat, în conformitate cu prevederile art. 17 din
Ordinul nr.163/ 2007, să emită o serie de acte de autoritate în acest domeniu și
anume:
dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor
privind apărarea împotriva incendiilor;
instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la
locurile de muncă;
dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;
dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori
contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă – unde
este cazul.
dispoziţie de sistare a funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor,
în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;
reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea,
transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;
convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia
apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de
folosinţă asupra bunurilor imobile/antrepriză;
dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;
măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele
caniculare sau secetoase.
J. Documentele şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor ale operatorilor
economici trebuie să cuprindă cel puţin:
a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale,
în partea ce revine operatorului economic;
b) fişa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 din Ordinul
nr.89/2013, un exemplar din fişa obiectivului se trimite la inspectoratul judeţean
pentru situaţii de urgenţă;
c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
d) documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la
incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;
e) avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate
spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
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f) certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru
mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de
protecţie utilizate;
g) registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii
după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea,
verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;
h) registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;
i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă,
conform criteriilor de performanţă, daca este cazul.
j) lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a încheiat contracte de
închiriere/convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a
numărului şi termenului de valabilitate ale contractului;
k) planurile de protecţie împotriva incendiilor;
l) evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor
construcţiei;
m) evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile
rezultate din efectuarea acestora;
n) rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;
o) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;
p) lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;
q) grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor
producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme
care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;
r) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii
de stat competente;
s) programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma
constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.
K. Aspecte din domeniul p.s.i. pe care un viitor antreprenor este bine să le cunoască:
 Conform prevederilor legale aplicabile în domeniul p.s.i, când discutăm despre
funcționarea unei unități comerciale, se are în vedere autorizația de securitate la
incendiu, avizul fiind necesar pană în etapa finalizării construcției/amenajării
respective.

 Documentația necesară în vederea emiterii autorizației de securitate la
incendiu este prevăzută în Ordinul nr. 129/2016.
 Autorizaţiile emise de inspectoratele judeţene se redactează în două
exemplare, din care unul revine solicitantului împreună cu un exemplar
din documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza eliberării
acestuia. Autorizaţiile sunt valabile numai însoţite de documentele vizate
spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora.
 În situaţia realizării unor lucrări de modificare şi/sau schimbare a
destinaţiei construcţiei sau amenajării, persoanele fizice ori juridice care
finanţează/realizează investiţiile noi sau intervenţiile la construcţiile
existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei, au obligaţia reluării
procesului de autorizare şi/sau avizare, conform prevederilor cuprinse în
Ordinul nr. 129/2016.
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 Conform art. 24, alin. (2) și (3) din Ordinul nr.129/2016 în cazul
schimbării proprietarului, utilizatorului sau denumirii beneficiarului, pe
parcursul duratei de viaţă a construcţiei, valabilitatea autorizaţiei de
securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine, dacă sunt
respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia și în acest sens
se poate preschimba autorizaţia de securitate la incendiu, cu noua
denumire, dacă se constată de către inspectorii de specialitate valabilitatea
autorizaţiei iniţiale.
 În procesul amenajării unui spațiu în vederea funcționării unei unități
comerciale, în situaţia în care lucrările de modificare şi/sau de schimbare
a destinaţiei vizează o construcţie/spaţiu, amenajare, care nu are
autorizaţie de securitate la incendiu, documentaţia de avizare/autorizare
trebuie să trateze întreaga construcţie/spaţiu, amenajare sau instalaţie.
 În situaţia în care se realizează lucrări de modificare şi/sau de schimbare a
destinaţiei ce vizează părţi ale unei construcţii autorizate din punctul de
vedere al securităţii la incendiu, atunci documentaţia de avizare/autorizare
trebuie să trateze doar spaţiile asupra cărora se intervine, în scenariu
făcându-se o analiză a modului în care aceste intervenţii influenţează
cerinţa fundamentală "securitate la incendiu" a întregii construcţii. În
acest caz Autorizaţia de securitate la incendiu emisă pentru modificările
efectuate se va constitui în anexă la autorizaţia de securitate la incendiu
emisă iniţial pentru acea construcţie şi se păstrează în aceleaşi condiţii.
 Dacă solicitanţii nu ridică avizele şi autorizaţiile, împreună cu
documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza eliberării lor, în
termen de 6 luni de la data emiterii acestora, acestea se arhivează potrivit
reglementărilor în vigoare, fiind necesară reluarea procesului de avizare
sau autorizare.

6.6 – Obligația ce îi revine operatorului economic în asigurarea pazei
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
În cazul în care veți desfășura activitatea în cadrul unei societăți comerciale,
reglementate de Legea nr. 31/1990, conform prevederilor art. 2 din Legea nr.333/2003,
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările și
completările ulterioare, veți avea obligația adoptării unor măsuri de securitate în formele
prevăzute de Lege, prin care să se asigure paza bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu.
Atenție! conform formulări din paragraful de lege, PFA-urile, I.I și I.F., nu au această
obligație. Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor
deţinute cu orice titlu revine conducătorilor unităţilor respective
Adoptarea măsurilor de securitate se realizează în urma efectuării de către unitate a unei
analize de risc la securitatea fizică, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, care
deţin competenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea
fizică. Registrul Național al evaluatorilor de risc la securitatea fizică, poate fi consultat
urmând
link-ul
https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-
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centrale/directia-de-ordine-publica/serviciul-sisteme-de-securitate-private/registre-nationale.
Termenul de realizare a analizei de risc, conform HG nr.437/2017, este de 01.07.2018, pentru
societățile înfiinţate până la data de 16 iunie 2012, iar pentru cele înființate ulterior acestei
date obligația fiind în vigoare în momentul începerii activității.
Conform art. 3, alin.(3) din H.G. nr.301/2001, pentru asigurarea pazei, ordinii şi
siguranţei localurilor publice (restaurante, cluburi, discoteci, etc), administratorii acestora au
obligaţia de a folosi personal de pază calificat şi atestat, potrivit legii. Această prevedere nu
incumbă practic obligația administratorilor unităților respective de a asigura ordinea publică
în incinta acestora ci incumbă obligația de a folosi personal de pază calificat şi atestat, potrivit
legii, în vederea realizării acestei obligații. Obligația asigurării ordinii publice în incinta
acestor unități este impusă de art 2, pct.35) din Legea nr.61/1991, cu modificările și
completările ulterioare, prin care se menționează că < neasigurarea de către responsabili sau
patroni, prin personal propriu ori specializat, a ordinii publice în localuri publice, hoteluri,
moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci şi în alte locuri de distracţie sau de agrement
pe care le conduc, precum şi refuzul acestora de a acorda sprijin organelor în drept pentru
restabilirea în locurile respective a ordinii publice ori pentru luarea măsurilor împotriva
persoanelor care au încălcat legea > constituie contravenție, sancționată cu amendă cuprinsă
între 3000 lei și 6000 de lei.
În cazul magazinelor cu suprafeţe mai mari de 500 m², măsurile de securitate adoptate
trebuie să corespundă următoarelor cerinţe minimale de securitate:
o Subsistemul de alarmare la efracţie trebuie să asigure protejarea căilor de acces, a
zonelor cu valori, locurilor de depozitare şi sesizarea stărilor de pericol la adresa
persoanelor.
o Prin subsistemul de televiziune cu circuit închis trebuie să se preia imagini din
zonele caselor de marcat, intrărilor şi ieşirilor, spaţiilor de procesare, depozitare şi
de transfer al valorilor, precum şi din spaţiile amenajate pentru parcare. Imaginile
înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară recunoaşterii persoanelor din spaţiul
clienţilor şi se stochează pe o perioadă de 20 de zile.
o Pentru menţinerea ordinii interioare, pe perioada programului de lucru este
obligatorie asigurarea pazei fizice.
Ca și o concluzie finală, este recomandat oricărui antreprenor, indiferent de
domeniul în care își desfășoară activitatea, să se adreseze și să se informeze de la structurile
de specialitate din cadrul Poliției Române, asupra obligaților ce îi revin potrivit
reglementărilor legale în vigoare, cu privire la asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor.

6.7 Licențe neexclusive pentru comunicarea publică a operelor
muzicale, operelor cinamatografice și a altor opere audiovizuale
În vederea asigurării unui ambianțe plăcute în incinta localurilor publice îndeosebi,
administratorii acestora recurg în cele mai multe dintre cazuri la utilizarea diferitelor mijloace
de redare a muzicii în scop ambiental sau în scop lucrativ, în cazul desfășurării unor activități
distractive și de divertisment precum ar fi activitatea de karaoke spre exemplu. În contextul
menționat, administratorulunității respective trebuie să cunoscă faptul că în conformitate cu
prevederile cuprinse în Legea nr. 8/1996, are obligația solicitării și obținerii unor licențe
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/autorizatii neexclusive pentru atât pentru comunicarea publică a muzicii cât și pentru
comninicarea publică a operelor cinamatografice sau a altor opere audiovizuale, având în
acest sens obligația solicitării și obținerii unor licențe /autorizatii neexclusive, de la
următoarele organisme de gestiune colectivă:
a. Din partea “ Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania – Asociatia pentru
Drepturi de Autor’’, pe scurt UCMR-ADA, care funcționează, ca organism de
gestiune colectivă, reprezentând drepturile de autor ale compozitorilor de muzică, în
baza deciziei nr.3/1997 a Oficiului Roman pentru Drepturi de Autor (ORDA). Pentru
mai multe informații, organismul se poate contacta la adresa de E-mail : ada@ucmrada.ro sau pe site-ul web: www.ucmr-ada.ro la tel. 0213167976, fax 0213165880 sau
la sediul din București, str. Ostașilor, nr.12, sector 1. Tipurile de unități comerciale
precum și nivelul taxelor datorate sunt prevăzute în Decizia nr. 266/2011 emisă de
ORDA ( modificată prin Decizia nr.198/2012) iar pentru difuzarea muzicii în scop
lucrativ tipurile de activități/unități precum și taxele percepute pot fi consultate în
Decizia nr. 203/2011 emisă de ORDA.
b. Din partea „Centrului Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistiilor
Interpreti”, pe scurt CREDIDAM, care funcționează, ca organism de gestiune
colectivă, reprezentând drepturilor artiștilor interpreți de muzică, în baza deciziei
nr.4/1997 a Oficiului Roman pentru Drepturi de Autor (ORDA). Pentru mai multe
informații se poate contacta la adresa: Str. C.A. Rosetti, nr. 34, Sector 2, Bucuresti,
Telefon: 021.307.92.00, 021.307. 92 01, E-mail: office@credidam.ro, Web:
www.credidam.ro , str. Jules Michelet 15-17, et. 2, ap. 11, Sector1, Bucuresti, Telefon:
021.307.92.00, 021.307.9201. Spațiile/activitățile în care se difuzează muzică în scop
ambiental sau lucrativ precum și nivelul taxelor percepute pot fi vizualizate în Decizia
nr.10/2016 emisă de ORDA, modificată prin Dispozițiile ulterioare emise de ORDA,
cu nr. 23/2016, 120/2016, 38/2017.
c. Din partea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România, pe scurt UPFR, care
funcționează, ca organism de gestiune colectivă pentru drepturilor conexe ale
producătorilor de muzică, ( ex. case de discuri), în baza deciziei nr.5/1997 a Oficiului
Roman pentru Drepturi de Autor (ORDA). Emite atât licența pentru comunicarea
publică în scop ambiental cât pentru comunicarea publică în scop lucrativ. Mai multe
informații se pot obține la sediul acesteia din: Bucuresti, Pipera Business Tower, Bdul Dimitrie Pompeiu nr. 6 E, Etaj 11, B, sector 2, tel. 021.222.20.45 /46 /47 /48, Fax:
021.222.20.43, E-mail: secretariat@upfr.ro, sau pe site-ul web: https://www.upfr.ro .
Spațiile/activitățile în care se difuzează muzică în scop ambiental sau lucrativ precum
și nivelul taxelor percepute pot fi vizualizate în Decizia nr.10/2016 emisă de ORDA,
modificată prin Dispozițiile ulterioare emise de ORDA, cu nr. 23/2016, 120/2016,
38/2017.
Alături de obligațiile de mai sus, în cazul în care localul sau magazinul este dotat și cu
aparat de redare a înregistrărilor audiovizuale precum sunt televizoarele sau alte echipamente
de redare video, acestea sunt în situația în care comunică public opere cinamatografice și alte
opere audiovizuale și în consecință vor avea obligația să dețină suplimentar față de cele 3
licențe/autorizații neexclusive de comunicare publică, eliberate de organismele menționate
mai sus, alte 2 licențe licențe/autorizații neexclusive de comunicare publică eliberate de
următoarele organisme de gestiune colectivă:
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d. Din partea Societății pentru Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual –
Societatea autorilor Români din Audiovizual, pe scurt DACIN-SARA. De menționat
faptul că atât eliberarea licenței de utilizare a operelor cinematografice si a altor opere
audiovizuale precum și încasarea taxelor aferente, se gestionează de către organismul
de gestiune colectivă UPFR, menționat mai sus, în baza Deciziei ORDA nr.6/2016.
Detalii se pot obține la sediul acesteia din București, str. M.Eminescu, nr.102-104,
ap.4, Sector 2, tel. 021345731, fax.021 3158483, e–mail: office@dacinsara.ro, adresă
web: http://dacinsara.ro sau la sediul UPFR menționat anterior. Tipurile de unități
precum și nivelul taxelor datorate pot fi consultate în Decizia ORDA nr.173/2007.
e. Din partea Uniunii Producătorilor de Film și Audiovizual din România – Asociația
Română de Gestiune a Operelor din Vizual, pe scurt UPFAR-ARGOA, organism care
gestionează drepturile de autor si drepturile conexe ale producătorilor de opere
audiovizuale şi/sau videograme, în baza Deciziei nr.9/1999 emisă de ORDA. Detalii
suplimentare se pot obține de la sediul acesteia situat în București, strada Iordache
Golescu nr. 17, etaj 1, sector 1,tel. 021-311.71.04, fax. 021-310.09.04, adresă web:
http://www.upfarargoa.ro . Tipurile de unități precum și nivelul taxelor datorate pot fi
consultate în Decizia ORDA nr.17/2006, modificată prin Dispoziția ORDA
nr.10/2013.
Un caz particular legat de difuzarea muzicii în scop ambiental, îl reprezintă situația în
care se procedează la realizarea unor playlist-uri prestabilite de melodii preferate prin stocarea
pe diferite suporturi (cd, dvd, hard disk, stick) a fonogramelor (melodii pe suport doar sonor)
publicate în scop comercial, fapt ce necesită deținerea unei licențe de reproducere, emisă de
UPFR. (vezi Decizia ORDA nr. 192/2007) și/sau A.D.P.F.R. - Asociația Drepturilor
Producătorilor de Fonograme din România, (vezi Decizia ORDA nr.331/2007) pentru
utilizarea repertoriului gestionat de acest organism de gestiune colectivă. Atenție!
Comunicarea publică a reproducerilor acestor fonograme, obligă antreprenorul să dețină și
licențe neexclusive de comunicare publică în scop ambiental sau lucrativ a muzicii, de la
UCMR-ADA și CREDIDAM, pentru înțelegerea mai exactă a acestei situații să analizăm
următoare spetă:
Dacă administratorul localului deține să zicem 50 de CD-uri ( fonograme) care au fost
achizitionate legal din rețeaua comercială, pentru difuzarea pieselor rmuzicale de pe CD-uri,
este obligatorie deținerea licenței neexclusive de comunicare publică a muzicii în scop
ambiental sau lucrativ de la UCMR-ADA, CREDIDAM, UPFR. În cazul în care din cele 50
de CD-uri, administratorul pensiunii, spre exemplu, stochează să presupunem pe un stick de
memorie, o selecție personală de piese muzicale și pe care le difuzează public în incinta
localului, acesta va avea obligația să dețină suplimentar față de licențele menționate anterior și
licență de reproducere, emisă de UPFR și/sau ADFPR. Important de reținut în acest caz este
prevederea art.16 din OG nr.25/2006 care specifică că persoanele fizice sau juridice care
comunică public prestaţii artistice fixate pe fonograme produse în scop comercial pot utiliza
numai fonograme care au aplicate marcaje holografice și pot realiza o copie de lucru numai de
pe fonogramele cu marcaje holografice pe care le deţin în spaţiul în care se realizează
comunicarea publică. Pentru comunicarea publică a fonogramelor care nu au fost produse în
scop comercial sau care nu au fost importate în România, în vederea comunicării publice, se
pot realiza copii ale fonogramelor, inclusiv stocate electronic pe sisteme de calcul, numai cu
acordul scris al producătorilor.
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6.8 - Ce documente afișați în incinta unei unități de alimentație
publică/colectivă sau de comerț cu produse alimentare
Principalele documente prevăzute de legislația în vigoare obligatoriu de afișat în locuri
vizibile:
Conform Legii nr. 349/2002, pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului
produselor din tutun:


«Fumatul interzis» şi folosirea simbolului
internaţional, respectiv ţigareta barată de o linie transversală.».

Conform O.G. nr.21/1992, privind protectia consumatorilor:
 Certificatul de înregistrare, Certificatul constatator, eliberate de
către ONRC, Programul de funcționare.
Conform O.U.G. nr.28/1999, privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscal, în cazul în care comercializați produsele rezultate
și cu amănuntul:


Conform prevederilor art.1, alin. (11) din O.U.G.
nr.28/1999, modelul de afiș aprobat prin OMF nr.159/2015,
privind obligația solicitării și păstrării bonului fiscal.

Conform prevederilor Ordinului nr.72/2010, privind unele măsuri de informare a
consumatorilor modificat prin Ordinul 594/2014,


modelul de plachetă prevăzută în Anexa 2.1 din Ordinul
nr. 594/2014.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006, privind apararea impotriva
incendilor precum si in baza Normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul
nr.163/2007:
 Planul de evacuare – schița de intervenție în caz de incendiu
Autorizația/acordul de funcționare eliberat de primărie în cazul anumitor clase CAEN
( pentru care legea prevede obligația obținerii acestui document) menționate în
Certificatul Constatator, eliberat de ORC, în baza prevederilor Legii nr.359/2004,
precum ar fi cazul, dar fără a se limita la acestea, CAEN 5610, 5630, 9329, 4711, etc.
Conform prevederilor Ordinului 5/2010 cu modificarile ulterioare, privind informarea
consumatorilor în legătură cu produsele şi serviciile supuse controlului sanitarveterinar şi pentru siguranţa alimentelor care sunt puse la dispoziţia acestora de către
persoanele fizice şi juridice.
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modelul de plachetă prevăzută in Monitorul Oficial nr.333/2010 pag.13
În conformitate cu prevederile cuprinse la art. 1, alin.5 din OUG nr.193/ 2002, se va
afișa la loc vizibil semnul privind acordarea serviciul de avans în numerar ( avans care
nu poate depăşi suma de 200 de lei), în cazul pensiunii turistice cu personalitate
juridică, care în calitatea sa de deținător a unui terminal de plată, a încheiat un contract
cu o instituţie de credit sau o instituţie financiară nebancară, în vederea implementării
unui sistem de acordare a unor avansuri în numerar cliențiilor săi, odată cu achiziţia de
bunuri şi/sau servicii și plata acestora prin intermediul cardului. la terminalele de plată
în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante acestui serviciu, precum şi
informaţii privind costurile serviciului.
Conform Ordinului nr. 183/2016, în cazul în care în veți utiliza la prepararea
meniurilor produse alimentare congelate sau veți comercializa spre ex. produse de
patiserie obținute din aceste produse, aveți obligaţia de a informa consumatorii prin
afişare la loc vizibil, lizibil, uşor de înţeles, într-o formă care să nu permită ştergerea,
după caz, pe un afiş, pe etichetă, ambalaj de vânzare, în meniul oferit, ori altele
asemenea, ce însoţesc produsul, menţiunea "produs/din produs decongelat.
Lista de prețuri/meniuri, afișată la locul de comercializare/servire, în cazul
restaurantelor, barurilor, etc, cf.Legii nr. 12/1990.
6.9 - Autorizația/acordul de funcționare de la primărie
Un viitor antreprenor în domeniu trebuie să cunoască faptul, că în conformitate cu cadrul
legislativ aplicabil în domeniu, desfășurarea activității de alimentație publică sau a comerțului
cu amănuntul al produselor alimentare se supune autorizării din partea primăriei pe raza căreia
este amplasat localul/unitatea comercială, procedura de eliberare, documentația solicitată,
achitarea unor taxe, toate aceste aspecte diferă însă de la o primărie la alta, fapt pentru care
unui viitor antreprenor în domeniu îi este util și chiar recomnadat să cunoască anumite aspecte
legate de acest subiect și anume:
A. Autorizarea desfășurării comerțului cu punct fix de lucru, a comerțului
ambulant, a celui desfășurat în cadrul târgurilor, piețelor, oboarelor, a
automatelor de vândut produse, a comerțului prin internet precum și a
activității de catering pentru evenimente și cel industrial

În cazul în care veți desfășura o activitate comercială în cadrul unui magazin sau veți
desfășura această activitate ambulant sau în cadrul târgurilor, piețelor, oboarelor sau prin
intermediul unor automate de vândut produse sau prin intermediul internetului sau veți
desfășura activitate de catering pentru evenimente sau industrial, activități prevăzute de
clasele CAEN 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente respectiv CAEN
5629 – Alte activități de alimentație n.c.a., pentru toate aceste forme de comercializare,
înainte de începerea activității veți avea obligația să solicitați și să obțineți acordul primarului
unității administrativ teritoriale în raza căreia se desfășoară activitatea în conformitate cu
prevederile cuprinse în O.G. nr. 99/2000, republicată, cu modificările și completările
ulterioare și Normele de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G.nr.333/2003. În practică,
respectivul act adminstrativ se poate regăsii sub denumiri diferite, de la o primărie la alta, ca
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și părere personală considerând în acest caz că denumirea generică a acestuia ar trebui să
conțină obligatoriu și noțiunea de ’’acord’’, dacă avem în vedere prevederile cuprinse în
Legea 215/2001 și anume faptul ca între atribuțiile primarului este menționată și atribuția de
a < emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte
normative >. În ceea ce privește programul de funcționare acesta fie vă este aprobat în cadrul
acordului de funcționare ( actului administrativ emis) fie în cadrul altui document eliberat
special în acest scop, procedurile fiind diferite de la o primărie la alta.
Legat de eliberarea acordului de funcționare, antreprenorii cu vechime în domeniu care
dispun de mai multe puncte de lucru, amplasate în județe diferite, au constatat faptul că în
cadrul unor primării se percep taxe pentru eliberarea acestui document pe când celelalte nu
percep nicio taxă ( mă refer la taxe percepute efectiv pentru eliberarea/vizarea respectivelor
acte administrative și nu la taxe accesorii cum ar fi cea percepută pentru eliberarea
certificatului fiscal spre exemplu). De ce există această situație? Voi răspunde la această
întrebare cu un punct de vedere personal și ca urmare tratați-l ca atare și anume: După cum
vom observa și mai jos, legiuitorul prin art. 475, alin.(3) din Codul Fiscal a instituit doar
pentru patru clase de activități din CAEN (5610– Restaurante; 5630 – Baruri; 9321 – Bâlciuri
și parcuri de distracție; 9329 – Alte activității recreative și distractive n.c.a., ) obligația
achitării unei taxe pentru eliberarea/vizarea autorizației de funcționare de către primăria în
raza căruia se desfășoara activitatea; având în vedere aspectul menționat anterior corelat cu
prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, administrația publică locală nu poate depăşii, prin adoptarea unui act normativ pe
plan local, limitele competenţei instituite prin Codul Fiscal şi nici nu poate contravenii
principiilor şi dispoziţiilor acestuia și în consecință nu poate instituii taxe pentru
eliberarea/vizarea unui acord/autorizații/aviz de funcționare pentru alte activități decît cele
menționate în Codul Fiscal. Primăriile au totuși posibilitatea, conform prevederilor art. 484
din Codul Fiscal, instituirii unor taxe speciale, pentru funcționarea unor servicii publice locale
create spre ex. în interesul antreprenorilor, taxe care însă se vor încasa numai de la antreprenorii
care vor beneficia de aceste servicii, conform dispoziților cuprinse în Legea nr. 273/2006, privind
finanțele publice locale. Un exemplu de o posibilă taxă specială institută pentru antreprenori îl
poate reprezenta cazul în care autoritatea locală, oferă printr-un compartiment specializat,
servicii de informare, instruire, consultanţă, consiliere şi asistenţă tehnică pentru potenţialii
întreprinzători care iniţiază o afacere, pentru întreprinderile nou-înfiinţate, având ca și bază
legală prevederile cuprinse la art. 25, alin.(3), lit. e) din Legea nr.346/2004, privind stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările
ulterioare, caz în care cei care beneficiează de serviciile respective vor achita o taxă aferentă
acestora. Având în vedere cele menționate mai sus, asupra legalității taxei ce însoțește
eliberarea unui acord de funcționare în cazul activităților comerciale ( cu excepția cazurilor
prevăzute de art. 475, alin.(3) din Codul Fiscal), vă las pe dvs. să trageți concluziile necesare.
B. Autorizarea activităților prevăzute de clasele CAEN 5610 și 5630

Deschiderea unui restaurant, bar, pizzerie, fast-food sau oricărei alte unități de
alimentație publică a cărei activitate este încadrată în clasele CAEN: 5610 – Restaurante
și/sau 5630 – Baruri, obligă antreprenorul să solicite primăriei în raza căreia își desfășoara
activitatea, eliberarea autorizației de funcționare, conform prevederilor art.475 alin.(3) și (5)
din Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal. În vederea eliberării / vizării respectivei
autorizații, antreprenorul trebuie să plătească o taxă de până la 4000 de lei pentru o suprafață
de până la 500 mp inclusiv și de până în 8000 de lei pentru o suprafață de peste 500 mp, în
practică nivelul taxei respective diferă de la o primărie la alta, în cadrul marjei respective, în
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funcție de reglementările adoptate la nivelul fiecărei localități prin hotărâre de consiliu local.
În ceea ce privește modul de stabilire a suprafeței care se ia în considerare la achitarea
acestei taxe, nici Codul Fiscal și nici Normele de aplicare a acestuia nu aduc clarificări
suplimentare asupra acestui aspect și anume dacă această suprafață se referă la suprafața utilă
sau la cea desfășurată, la suprafața de servire sau la întreaga suprafață, lasănd astfel la
latitudinea autorității locale să își stabilească propriile criterii în acest sens, bineînțeles cu
respectarea prevederilor din Codul Fiscal. Legat de procedura eliberării acestor autorizații,
aceasta ca și în cazul taxei, diferă de la o primărie la alta, neexistând o procedură unitară în
acest sens, antreprenorul care deține puncte de lucru amplasate pe raza mai multor unități
administrativ teritoriale fiind nevoit să se informeze în prelabil asupra acestui aspect la fiecare
primărie în parte; în ceea ce privește documentația necesară, aceasta teoretic ar trebuii să fie
destul de complexă având în vedere prevederile art. 475, alin.(5) din Codul Fiscal care
menționează că autorizația respectivă se eliberează în cazul în care solicitantul îndeplinește
condițiile prevăzute de lege, o exprimare mult prea vagă care obligă practic primăriile să țină
seama de toate avizele și autorizațiile care condiționează desfășurarea activității pentru care sa solicitat autorizarea.
Capitolul 7 - Alte obligații legale în funcție de caz
7.1 Declarația privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică
neincluse în structurile de primire turistice

Unităţile de alimentaţie publică nou înființate, altele decât cele:
 amplasate în stațiunile turistice,
 amplasate în incinta unor structuri de primire turistică cu
funcțiuni de cazare (ex. restaurantul unui hotel, pensiune,
motel, etc),
 cele administrate de societăţi comerciale de turism,
denumite în continuare unități independente, au obligația conform prevederilor cuprinse în
H.G. nr.843/1999, privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în
structurile de primire turistice să depună la primărie, o data cu cererea pentru obţinerea
autorizaţiei de funcţionare, a unei declaraţii pe propria răspundere, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 2 din respectivul act normativ, în vederea încadrării pe tipuri de unităţi
a acestora. În alegerea tipului de unitate ce va fi declarat, se are în vedere caracterizarea
prezentată în Anexa 1 și anume prezentarea principalelor tipuri de unități de alimentație
publică, din respectivul act normativ, declarația în cauză depunându-se la sediul primăriei o
singură dată cu excepția cazului când survin modificări față de datele declarate inițial, caz în
care veți avea obgația depunerii unei noi declarații. Un exemplar al declaraţiei, cu nr. de
înregistrare de la primărie, se va păstra în permanenta la sediul unităţii independente, pentru a
fi prezentat organelor de control, la solicitarea acestora.
7.2 Obligația dotării cu terminale de plată care să permită efectuarea plăților prin
intermediul cardurilor de debit și credit

În cazul unităților de alimentație publică incluse în structurile de primire turistice
clasificate cu 3,4 sau 5 stele, veți avea obligația, conform Ordinului nr.65/2013, încă de la
începerea activității să oferiți cliențiilor și posibilitatea achitării serviciilor prin intermediul
unui card de debit/credit. În celelalte cazuri, fie că avem în vedere un magazin, local public
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sau orice altă unitate comercială cu amănuntul gestionată de o entitate cu personalitate
juridică (srl, snc, scs, etc), va exista obligația dotării cu terminale de plată (pos-uri), numai în
momentul când se realizează o cifră de afaceri mai mare de 10000 de euro, obligație care a
intrat în vigoare începând cu data de 01.01.2017, conform prevederilor cuprinse în Legea
nr.209/2016, prin care sa modificat și completat O.U.G. nr.192/2003, privind introducerea
sistemelor moderne de plată. Tot conform actutului normativ anterior menționat, orice
magazin/local public administrat de o persoană juridică, în calitate de deținător a unui
terminal de plată poate să încheie un contract cu o instituţie de credit sau o instituţie
financiară nebancară, în vederea implementării unui sistem de acordare a unor avansuri în
numerar cliențiilor săi, dar nu mai mult de 200 de lei, odată cu achiziţia de bunuri şi/sau
servicii și plata acestora prin intermediul cardului.
7.3 Încasarea în numerar, de la o persoană fizică, a unei sume mai mari de 10000
de lei, în cazul organizării unor nunți sau botezuri

Cu toate că reprezintă un aspect ce ține de contabilitate și de regulă nu tratez aceste
aspecte într-un asemenea ghid, am considerat totuși necesar pentru antreprenorii debutanți să
cunoscă faptul că operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane
fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane
fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără
personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza
numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii, cu excepția situațiilor
prevăzute la art. 3 din Legea nr. 70/2015.
Potrivit aceluiași act normativ, este util viitorilor antreprenori, în special a celor care
vor deschide diferite unități de alimentație publică în care vor fi organizate nunți și botezuri,
să cunoască faptul că în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 70/2015, cu
modificările și completările ulterioare, operaţiunile de încasare în numerar, de la persoanele
fizice care solicită organizarea unor astfel de evenimente, nu poate depășii un plafon zilnic de
10.000 lei de la o persoană, însă proprietarul restaurantului poate solicita organului fiscal
central competent în administrarea obligaţiilor sale fiscale, printr-o cerere, aprobarea unui alt
plafon de încasări mai mare decât 10000 de lei, conform art. 4^1 din Legea nr. 70/2015,
procedura care trebuie urmată în acest caz, precum și documentația necesară fiind menționate
în Ordinul nr. 1265/2016, privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 4^1 din
Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi
plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

7.4 Mijloace de măsurare

Mijloacele de măsurare folosite în comerț și alimentația publică – cântarele, mijloace
de măsurare a volumului lichidelor, se declară înainte de punerea în funcţiune/utilizare,
Biroului Român de Metrologie Legală, pentru asigurarea controlului metrologic și se supun
controlului metrologic periodic în conformitate cu prevederile O.G. nr.20/1992, privind
activitatea de metrologie cu modificările și completările ulterioare. Conform Ordinului
nr.148/2012, pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului
metrologic legal, cântarele și celelalte mijloace de măsurare a volumului lichidelor, folosite în
vânzări directe, se supun periodic ( la termen de 1 an) verificărilor metrologice.
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7.5 Amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

Amplasarea mijloacelor de publicitate ( afiș, banner, ecran publicitar, firmă, mesh, panou
sau steag publicitar, etc) pe domeniul public sau pe proprietatea privată, se face în
conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor
de publicitate și în baza „Regulamentului Local de publicitate’’ adoptat de fiecare
administrație publică locală în parte, conform prevederilor legale. Conform art. 4 din Legea
nr. 185/2013, aprobarea executării lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate se
realizează prin autorizaţia de construire, emisă în condiţiile Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Este de menționat și faptul că în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, solicitantul
este obligat să achite o taxă a cărui cuantum diferă de la o primărie la alta, în funcție de
nivelurile aprobate pe plan local în raport cu cele prevăzute de Codul Fiscal.
În cazul în care un operator economic apelează la servicii de reclamă și publicitate în baza
unui contract sau a unui alt tip de înţelegere, încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei
pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, conform art. 477 din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul acestei taxe variază
între 1% și 3 % din valoarea contractului respectiv, fiind stabilit prin hotărâre a consiliului
local. Se exceptează de la această taxă, serviciile de reclamă şi publicitate realizate prin
mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.
7.6 Autorizatie de gospodărire a apelor, eliberată de Adm. Națională Apele
Române

Această autorizație este necesară doar în anumite cazuri aparte când amplasamentul
unității comerciale/localului nu permite racordarea la sistemul public de alimentare cu apă și
la cel de canalizare, cazuri în care antreprenorul este obligat să folosească surse alternative de
alimentare cu apă și/sau canalizare, cum ar fi spre exemplu forarea unui puț și montarea unui
hidrofor, fapt care se poate realiza doar în baza autorizației de gospodărire a apelor, eliberată
de Administrația Națională Apele Române, în conformitate cu prevederile Legii nr. 107/2006,
cu modificările și completările ulterioare precum și a celorlalte avize și autorizații prevăzute
de lege, apa folosită din această sursă va trebuii să respecte parametrii prevăzuți în Legea nr.
458/2002 și normele de aplicare a acesteia aprobate prin HG nr.974/2004. Alimentarea cu
apă dintr-o sursă proprie poate fi făcută și în cazul în care există posibilitatea racordării la un
sistem public de alimentare cu apă însă se dorește crearea unui sistem propriu în acest sens, în
măsura în care sunt respectate condițiile menționate mai sus. La fel în cazul apelor uzate
menajere, în cazul în care acestea nu pot fi colectate de o rețea publică de canalizare și
antreprenorul își dotează unitatea comercială/localul cu o stație proprie de epurare a apelor
uzate, deversând ulterior apele tratate într-un colector natural (de ex. rău, pârâu), legislația
aplicabilă în domeniu prevede ca atât pentru stația de epurare cât și pentru deversarea
efluentului în emisar ( râul, în ex. nostru), antreprenorul să dețină autorizația de gospodărire a
apelor, să asigure montarea şi funcţionarea corespunzătoare de mijloace de măsurare a
debitelor de ape uzate evacuate, cu înregistrarea şi contorizarea debitelor, să prevadă facilităţi
de prelevare a probelor de apă pentru analiza în locuri bine stabilite şi, pe cât posibil, să
instaleze sisteme automate de determinare a calităţii apelor uzate evacuate, cu măsurarea
parametrilor specifici activităţii desfăşurate astfel încât acestea să corespundă parametrilor
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menționați în HG nr.188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare
în mediul acvatic a apelor uzate.
Atât în cazul stației de epurare cât și în cazul în care apele uzate sunt colectate într-un bazin
colector, antreprenorul va avea obligația încheierii unor contracte cu societăți de profil prin
care să se asigure colectarea nămolurilor rezultate în urma activității stației de epurare sau
vidanjarea bazinelor colectoare de ape uzate menajere.
7.7 Registrul unic de control

Societățile comerciale au obligația în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr.
252/2003, să dețină la sediul social și la punctele unde își desfășoară activitatea, Registrul
Unic de Control, achiziționat contra cost de la direcţiile generale ale finanţelor publice din
raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, numerotat și sigilat. Deținerea acestui
document de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale și cele familiale
este facultativă.
7.8 Autorizarea desfășurării programelor de de strip-tease sau erotice

În cazul unui local în care se dorește prezentarea unor programe de strip-tease sau erotice,
operatorul economic este obligat să dețină o autorizație de funcționare eliberată în
conformitate cu prevederile cuprinse în H.G. nr. 491/2004, pentru aprobarea Normelor
privind funcţionarea şi componenţa Comisiei de eliberare a autorizaţiei de funcţionare a
localurilor în care se prezintă programe de strip-tease sau erotice, a spaţiilor de comercializare
a publicaţiilor cu caracter pornografic şi a spaţiilor destinate închirierii sau vânzării de filme
pornografice, precum şi procedura de eliberare a acestei autorizaţii.
Conform prevederilor cuprinse în Legea 196/2003, privind prevenirea şi
combaterea pornografiei, persoanele care deţin sau administrează localuri în care se prezintă
programe de striptease sau erotice trebuie să asigure următoarele condiţii:
a) desfăşurarea acestor activităţi în spaţii inaccesibile privirilor din exterior;
b) interzicerea accesului minorilor în aceste localuri.
Localurile respective trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă o suprafaţă de minimum 100 mp;
b) să aibă pază asigurată;
c) să deţină cel puţin o scenă;
d) să nu folosească o reclamă stradală indecentă;
e) să fie amplasate la o distanţă mai mare de 250 m faţă de şcoli, de internate sau de
lăcaşuri de cult.

7.9 Autorizarea din partea Autorității Naționale pentru Turism, a unităților de
alimentație publică amplasate în stațiuni turistice sau în cadrul unor structuri de
primire turistică ( hoteluri, pensiuni, moteluri, etc)

Restaurantele, barurile precum și orice alt tip de unitate de alimentație publică amplasată
în cadrul unor stațiuni turistice sau în cadrul unei structurii de primire turistică - hotel,
pensiune, etc., sau cele administrate de un operator în turism, toate acestea necesită obținerea
unui certificat de clasificare, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1267/2010 , Ordinul.
65/2013 și OG nr. 58/1998, eliberat de Autoritatea Națională pentru Turism, Certificatul de
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clasificare este însoţit de fişa privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de
primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică.
Capitolul

8

–

Autorizarea

punctelor

mobile

de

alimentație

publică/colectivă sau celor de comercializare cu amănuntul al
produselor alimentare
Alimentația publică/colectivă sau comercializarea produselor alimentare cu amănuntul
prin intermediul unor mijloace mobile cu sau fără tracțiune proprie, așa cum este cazul spre
ex. a unor food trucks ( autovehicule proiectate și omologate special pentru desfășurarea de
activități comerciale) este asimilată comerțului ambulant așa cum această noțiune este definită
de O.G. nr.99/2000 ca fiind - activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin trecere
dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioşcuri mobile sau în vehicule
special amenajate. Operatori economici care practică acest tip de comerț își pot desfășura
activitatea fie în baza încheierii unor parteneriate cu diverși organizatori de evenimente,
desfășurându-și astfel activitatea în cadrul diferitelor manifestări culturale organizate de
autoritățiile administrației publice locale sau alte entități, fie își desfășoară activitatea pe cont
propriu pe rute/trasee aprobate de primării sau participând la diverse târguri, talciocuri,
festivaluri, diferite evenimente cultural- spotrtive, etc.
8.1 Autorizarea activității la Registrul Comerțului

Procedura de autorizare a activității la Registrul Comerțului este aceiași ca în cazul unui
punct fix de lucru diferența constând în atribuirea unor coduri CAEN diferite în cazul
comerțului ambulant cu produse alimentare nu însă și în cazul alimentației publice/colective,
așa după cum veți putea observa în rândurile următoare:
Ce clasă CAEN se autorizează pentru comerțul ambulant al produselor alimentare?

Atenție în acest caz a nu se face confuzie cu alimentația publică, deci dacă produsele
alimentare pe care le veți vinde constau în produse destinate a fi consumate pe loc ca minuturi
la grătar, produse fast-food, înghețată, etc, veți fi obligat să autorizați la Registrul Comerțului
clasa de activitate prevăzută de codul CAEN 5610- Restaurante, activitatea respectivă
asimilându-se activității de alimentație publică.
În măsura în care veți vinde doar produse alimentare, altele decât cele menționate în
paragraful precedent, exemplificând în acest caz produsele care se vând în cadrul unui
magazin alimentar mobil, veți fi obligat să autorizați la Registrul Comerțului clasa de
activitatea prevăzută de codul CAEN 4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare,
băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe. Atenție! se
întâlnesc destule cazuri în care un un operator economic ce defășoară comerț ambulant cu
produse alimentare ( excludem alim. publică) prin intermediul unei facilități mobile, este
autorizat cu clasa de activitate prevăzută de codul CAEN 4799 - Comerţ cu amănuntul
efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor, fapt nu tocmai corect dacă
avem în vedere Notele explicative aferente fiecărei grupe/clase de activități din CAEN rev.2,
prin care se sublinează faptul că comerțul realizat prin intermediul unor chioșcuri mobile, se
cuprinde în grupa 478, respectiv clasa 4781, dacă avem în vedere produse alimentare. În
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cazul comerțului ambulant cu produse alimentare se poate autoriza la Registrul Comerțului și
clasa CAEN 4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,
chioşcurilor şi pieţelor în cazuri cu totul aparte, precum sunt vânzările directe sau denumite
generic - din ușă în ușă , sau cele realizate de comis voiajori, comisionari, etc.
Ce clasă CAEN se autorizează pentru alimentația publică/colectivă desfășurată în
regim ambulant?

Chiar dacă alimentația publică desfășurată în regim ambulant reprezintă un business
practicat încă din anii ’90, în ultimii ani au apărut și în România noi concepte de afaceri în
acest domeniu, precum cele de ’’street-food ’’ sau ’’food-trucks’’, care spre insatisfacția
antreprenorilor sunt insuficient reglementate de legislația în vigoare, inclusiv în ceea ce
privește atribuirea unei clase de activități fără echivoc, prevăzută de CAEN rev.2. Totuși chiar
și în aceste condiții să analizăm conform prevederilor existente, care dintre clasele de
activități prevăzute în CAEN rev.2 ar corespunde cel mai bine acestui tip de business,
cunoscând faptul că în momentul de față, antreprenorii care dispun de o facilitate mobilă de
genul unui - food-truck, își desfășoară activitatea fie în baza clasei de activități prevăzute de
codul CAEN 5610- Restaurante fie în cel prevăzut de codul 5621 – Activități de alimentație
(catering) pentru evenimente.
În opinia autorului, o activitate de alimentație publică desfășurată prin intermediul unui
food-truck necesită să se autorizeze la Registrul Comerțului cu clasa de activitate prevăzută de
codul CAEN 5610 - Restaurante, având la baza următoarele argumente :
 la o analiză sumară a Notelor explicative aferente fiecărei clase CAEN, observăm că
clasa CAEN 5610 include și facilități mobile prin care să se asigure servicii de
alimentație publică în schimb clasa CAEN 5621 nu face nicio referire la acest aspect.
 în cazul activității de catering pentru evenimente cât și pentru cel industrial, elementul
definitoriu ce deosebește aceste activități de cele menționate în clasa 5610Restaurante este reprezentat de existența aranjamentelor contractuale dintre client și
beneficiar și în acest context chiar dacă un antreprenor ce utilizează un food-truck,
încheie anumite parteneriate cu organizatori evenimentelor out-door la care acesta va
asigura servicii de alimentație publică, fapt care la prima impresie ne sugerează
activitatea prevăzută de clasa CAEN 5621, trebuie să avem în vedere faptul că
contractul încheiat pentru fiecare din cele două situații în parte conține elemente
diferite precum;
un contract încheiat între o firmă de catering cu punct fix de lucru și un
client pers. fizică/juridică cuprinde printre altele și nr. de porții de mâncare
care vor fi livrate la o anumită locație, fapt care în mod normal nu se
întâmplă în cazul încheierii unui contract între un organizator de
evenimente și un prestator de servicii de alimenție publică. Spre o mai bună
înțelegere luăm ca exemplu organizarea unei nunți într-o sală de evenimente
și în acest sens organizatorul încheie un contract cu o firmă de catering
pentru 200 de meniuri, acest fapt va fi menționat în contractul încheiat
între părți, alimentația în cauză fiind asimilată în acest caz d.p.d.v. al
legislației sanitare și sanitar-veterinare și alimentației colective, fapt pentru
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care firma de catering va avea obligația păstrării la rece, timp de 48 de ore,
a unei porții din fiecare fel de mâncare servit.
însă în cazul unui food-truck care participă la zilele orașului X, contractul
încheiat între organizatorul evenimentului și comerciant nu poate prevedea
livrarea unei anumite cantități/porți
de mâncare participanților la
respectivul festival și asta datorită faptului că acest fapt ar fi aproape
imposibil datorită unor factori care nu pot fi cuantificați ( ex. nr. de
partcipanți la eveniment, starea vremii, concurența, succesul ofertei printre
clienți, etc).
 În cazul unui food-truck autorizat în baza clasei de activitate prevăzute de codul
CAEN 5610- Restaurante, care participă spre ex. la zilele orașului X, în mod normal
comerciantul respectiv ar avea obligația, conform prevederilor art.475 alin.(3) și (5)
din Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal să dețină autorizație de funcționare cu
achitarea taxei aferente, la primăria pe a cărei rază teritorială este amplasat, indiferent
de prevederile conținute în parteneriatele/ contractele încheiate între comerciant și
organizatorul evenimentului sau între proprietarul terenului și organizatorul
evenimentului. În schimb în cazul unui food-truck autorizat în baza clasei de activitate
prevăzute de codul CAEN 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru
evenimente, nu există obligația menționată anterior cu toate că avem în vedere același
tip de business ( reprezentat de un food-truck), fapt care se poate transpune conform
legislației în vigoare ca și concurență neloială și d.a.p.d.v. este clar una dintre una
dintre cele două clase de activități reprezentate de codurile CAEN 5610 și 5621
constituie o încadrare greșită pentru un food-truck și anume, după cele semnalate până
acum clasa CAEN 5621.
 Un alt aspect care ne indică faptul că un food-truck se autorizează cu clasa de
activitate reprezentată de codul CAEN 5610- Restaurante, este argumentat de faptul că
unii comercianți care posedă un food-truck pe lângă activitatea desfășurată în
colaborare cu diverți organizatori de evenimente își desfășoară activitatea și în mod
independent, în diverse locații ca tărguri, oboare, drumuri publice, domenii private,
etc, iar în acest caz activitatea autorizată va fi cea prevăzută de clasa CAEN 5610
întrucât în aceste cazuri chiar dacă avem în vedere anumite contracte de închiriere
pentru terenul/traseul ocupat, aceste documente nu privesc partea de alimentație și în
consecință activitatea desfășurată nu poate fi asimilată activității de catering.
8.2 Autorizații și avize necesare pentru comercianții ambulanți
Autorizarea din partea primăriei

Comerțul ambulant este o activitate ce depinde în mare măsura de politicile adoptate în
acest sens de administrațiile publice locale, unele dintre acestea fiind mai deschise noului
concept de comerț intitulat generic - food-street (comercializarea mâncării pe stradă), altele
fiind mai puțin permisive în această direcție, cert fiind faptul că un comerciant ambulant fie că
prestează servicii de alimentație publică sau comercializează cu amănuntul produse
alimentare, depinde de primărie din două puncte de vedere și anume:
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în primul rând, în cazul unui comerciant ambulant care își desfășoară
activitatea pe cont propriu (nu în baza unor contracte cu diferiți organizatori
de evenimente) și dorește să utilizeze în acest sens domeniul public, acesta
va avea obligația de a obține acceptul primăriei respective, de a achita
taxele aferente ocupării domeniului public, de a respecta locațiile și
eventual traseul aprobat. Pe această temă nu pot fi date prea multe detalii,
fiecare primărie are dreptul să își stabilească propriile regulamente privind
comerțul ambulant și în acest context, viitorului antreprenor în domeniu îi
este recomandat să se adreseze d.a.p.d.v. primăriei pe a cărei rază teritorială
dorește să își desfășoare activitatea.
dacă ați reușit să obțineți aprobările menționate mai sus sau în cazul în care
amplasamentul va fi realizat pe domeniul privat sau alte locații precum
tărguri, oboare piețe, etc, veți avea obligația să solicitați de asemenea
primăriei respective eliberarea autorizației/acordului de funcționare, iar în
cazul activităților prevăzute de codurilor CAEN 5610 și 5630 se va datora și
o taxă conform prevederilor Codul Fiscal. (a se vedea Capitolul 6,
subcapitolul 6.9)
Un speță întâlnită în realitate care merită discutată este reprezentată de
următoarea situație, expusă succesiv pe mai multe etape:
a) Comercianții care dețin vehicule mobile (food-trucks), autorizate
la Registrul Comerțului cu codurile CAEN 5610 sau 5630, care
participă la diverse evenimente out-door ( de ex. Zilele orașului
X), organizate de firme specializate în domeniu, au obligația să
achite în numele lor, taxa datorată primăriei pe a cărei rază își
desfășoară activitatea, conform art.475 alin.(3) și (5) din Legea
nr.227/2015, privind Codul Fiscal.
b) În cazul organizării unui eveniment out-door, spre ex. zilele
orașului X pentru care primăria deleagă organizarea
evenimentului unei firme specializate în acest domeniu,
operatorii economici invitați/acceptați de către organizator să
desfășoare activități de alimentație publică în cadrul
evenimentului, autorizați cu unul dintre cu codurile CAEN 5610
sau 5630, nu achită în cele mai multe dintre cazuri taxa
menționata la pct. a).
c) Indiferent de prevederile conținute în contractele încheiate între
comercianții și firma organizatoare sau între proprietarul
spațiului (primărie spre ex.) și firma organizatoare, comerciantul
nu poate fi exonerat de achitarea taxei menționate la pct. a), fapt
ce contravine în mod evident prevederilor art. 475 alin.(3) din
Legea 227/2015 prin care se specifică că orice pers.
fizică/juridică care desfășoară pe teritoriul unei localități una
dintre activitățile menționate de codurile CAEN 5610 și/sau
5630, datorează bugetului localității pe a cărei rază teritorială își
desfășoară activitatea o taxă pentru eliberarea autorizației de
funcționare, în cuantum de până la 8000 de lei în funcție de
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reglementările adoptate în acest sens
respective.

la nivelul localității

Din practică cunosc faptul că multe dintre firmele organizatoare de evenimente impun ca
și condiție unui comerciant care dorește să participe la evenimentul organizat de respectiva
firmă, să dețină autorizație de funcționare de la primăria unde comerciantul își are sediul, însă
judecând logic nu văd sensul acestui fapt, o autorizație eliberată de primăria X pentru o
afacere desfășurată prin intermediul unui food-truck nu are nicio relevanță dacă comerciantul
respectiv îți va desfășura activitatea pe raza localității Y, poate să însemne cel mult
confirmarea unor aspecte legale precum sunt cele legate de omologarea mașini, calificarea
personalului, înregistrarea sanitar veterinară, etc, dar în mod normal nu poate exonera
comerciantul în cauză de obligația de a achita primăriei respective taxa aferentă acestei
activității conform celor menționate mai sus.
Înmatricularea și omologarea vehicului utilizat

În primul rând un viitor antreprenor în domeniu trebuie să cunoască faptul că în cazul în
care va utiliza în vederea desfășurării activității un vehicul mobil, cu sau fără tracțiune
proprie, este obligatoriu în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu ca respectivul
vehicul să fie înmatriculat și omologat pentru circulația pe drumurile publice și d.a.p.d.v. piața
de profil oferă destule variante de mijloace mobile (cu sau fără tracțiune proprie), omologate
pentru circulația pe drumurile publice, concepute și dotate cu facilității care să asigure
respectarea normelor de igienă și siguranța alimentului.
Înregistrarea sanitar-veterinară

Desfășurarea d.p.d.v. sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor a activității de
alimentație publică și/sau a comerțului cu produse alimentare, prin intermediul unor vehicule
cu sau fără tracțiune proprie, se realizează conform prevederilor art.18 din Ordinul
nr.111/2008, în baza următoarelor documente:
 declaraţiei-tip, pe proprie răspundere, depusă la Biroul Unic din cadrul Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul județului unde este înregistrat sediul
social
 certificatul constatator eliberat pentru punctul de lucru de către ORC din județul unde
este înregistrat sediul social
 documentul de înregistrare sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor, eliberat
pentru vehiculul utilizat, de Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor a județului pe a cărui raza teritorială își are sediul comerciantul
Autorizarea d.p.d.v. sanitar

Procedura de autorizare sanitară este aceiași ca și în cazul unui punct fix de lucru prezentată la
Cap.6 subpunctul 6.3.
Autorizarea d.p.d.v. a sănătății și securității în muncă
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Procedura de autorizare d.p.d.v. a protecției muncii este aceiași ca și în cazul unui punct fix de
lucru prezentată la Cap. 6 subpunctul 6.4.
Condiții de calificare impuse personalului

Personalul care deservește o structură mobilă de alimentație publică/colectivă sau
comercializare de produse alimentare este obligat să îndeplinească aceleași condiții de
calificare ca și în cazul unui pct. fix de lucru și în acest sens a se vedea prevederile cuprinse la
Cap.5.
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