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D E C R E T E

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 

D E C R E T

privind conferirea Ordinului Național Steaua României
în grad de Mare Ofițer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,

republicată, ale art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. c), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000

privind sistemul național de decorații al României, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului Național Steaua României, republicată, cu

modificările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru sprijinul acordat României de către

Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate în Europa, a angajamentului real pentru

întărirea cooperării în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, precum și

pentru implicarea în definirea provocărilor viitoare ale mediului de securitate,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de

Mare Ofițer, cu însemn pentru militari, de pace, domnului general Tod D. Wolters,

comandantul Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate în Europa.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituția României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

București, 1 septembrie 2020.

Nr. 490.

A C T E  A L E  S E N A T U L U I

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

S E N A T U L

H O T Ă R Â R E

pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) și (5) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 26 din Regulamentul

Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. — Se aleg în funcția de vicepreședinte al Biroului

permanent al Senatului următorii senatori:

1. Robert-Marius Cazanciuc — Grupul parlamentar al PSD

2. Titus Corlățean — Grupul parlamentar al PSD

3. Șerban-Constantin Valeca — Grupul parlamentar al PSD

4. Alina-Ștefania Gorghiu — Grupul parlamentar al PNL

Art. 2. — Se aleg în funcția de secretar al Biroului permanent

al Senatului următorii senatori:

1. Marian Pavel — Grupul parlamentar al PSD

2. Ion Ganea — Grupul parlamentar al PSD

3. Mario-Ovidiu Oprea — Grupul parlamentar al PNL

4. George-Edward Dircă — Grupul parlamentar al USR

Art. 3. — Se aleg în funcția de chestor al Biroului permanent

al Senatului următorii senatori:

1. Marius-Alexandru Dunca — Grupul parlamentar al PSD

2. Paul Stănescu — Grupul parlamentar al PSD

3. Cornel Popa — Grupul parlamentar al PNL

4. Barna Tánczos — Grupul parlamentar al UDMR

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 1 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2)
din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

București, 1 septembrie 2020.

Nr. 98.
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O R D O N A N Ț E  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă

pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor 

de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu

modificările și completările ulterioare, potrivit cărora contravaloarea pașapoartelor se încasează într-un cont distinct de disponibil

deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituției publice cu personalitate juridică din care face parte

structura cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor, ulterior acestea fiind virate în contul Companiei Naționale „Imprimeria

Națională” — S.A.,

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu care tarifele aferente emiterii certificatelor de înmatriculare,

a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere se achitată de către proprietarii de vehicule sau deținătorii mandatați ai

acestora prin intermediul casieriilor unităților Trezoreriei Statului, precum și la ghișeele serviciilor publice comunitare aferente, în

conturile instituțiilor prefectului ori la casieriile instituțiilor prefectului din care face parte serviciul public comunitar și, ulterior, acestea

sunt virate în contul instituției abilitate cu desfășurarea operațiunilor necesare emiterii acestor documente, respectiv în contul

Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, 

având în vedere că în perioada lunii august se înregistrează o creștere semnificativă a numărului de persoane care solicită

emiterea unui pașaport, iar posibilitatea achitării sumelor aferente în acest sens prin intermediul ghișeului virtual reprezintă un

demers necesar în contextul actualei situații epidemiologice,

având în vedere că procesul de digitalizare a serviciilor publice reprezintă o necesitate, dar și un scop al societăților care,

în contextul noilor provocări determinate de pandemia COVID-19, vor să răspundă în mod adecvat nevoilor de acces rapid al

persoanelor fizice și juridice la serviciile oferite de stat, respectiv pentru a le asigura acestora din urmă instrumentele necesare

executărilor obligațiilor,

având în vedere că implementarea unui sistem eficient care să permită efectuarea inclusiv a plăților necesare pentru

prestarea unor servicii publice, dar și a plăților efectuate către diverse entități, cum ar fi plata aferentă pentru emiterea unor

documente necesare pentru libera circulație a cetățenilor, astfel încât aceasta să vină în sprijinul cetățeanului, este un deziderat

a cărui realizare nu este posibilă, în situațiile precizate, cât timp nu se intervine la nivel legislativ,

luând în considerare importanța existenței unor mecanisme eficiente din perspectivă practică care să contribuie, printre

altele, la asigurarea exercitării dreptului constituțional la liberă circulație, 

constatându-se că aspectele menționate vizează un interes public de cea mai mare importanță și constituie, în contextul

evoluției pandemiei COVID-19, dar și al măsurilor privind combaterea efectelor acesteia, o situație a cărei reglementare nu poate

fi amânată și care impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. — Articolul 15

1

din Legea nr. 248/2005 privind regimul

liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005,

cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 15

1

. — (1) Pașapoartele simple electronice se

eliberează titularului sau reprezentantului legal după achitarea

contravalorii acestora.

(2) Pentru cererile de eliberare a pașapoartelor depuse în

țară, contravaloarea pașapoartelor se achită în contul

Companiei Naționale «Imprimeria Națională» — S.A. prin

mijloace de plată online, inclusiv prin intermediul Sistemului

național electronic de plată online — SNEP sau prin unitățile

bancare cu care Compania Națională «Imprimeria Națională» —

S.A. încheie convenții în acest scop. 

(3) Serviciile publice comunitare de pașapoarte sunt abilitate

să verifice încasarea sumei reprezentând contravaloarea

pașapoartelor, achitată în condițiile alin. (2), potrivit metodologiei

de lucru comune încheiate între Compania Națională

«Imprimeria Națională» — S.A. și Direcția Generală de

Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

(4) Contravaloarea pașaportului simplu electronic achitată

eronat sau pentru care nu a fost prestat serviciul aferent se

restituie, la cererea scrisă a plătitorului adresată Companiei

Naționale «Imprimeria Națională» — S.A., însoțită de

documentul prin care s-a efectuat plata, în cel mult 5 zile

lucrătoare de la depunerea acestei cereri, în condițiile stabilite

de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

Art. II. — Articolul 11

1

din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august



PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Antonel Tănase

Ministrul afacerilor interne,

Marcel Ion Vela

Președintele Autorității pentru Digitalizarea României,

Ioan-Sabin Sărmaș

Ministrul finanțelor publice,

Vasile-Florin Cîțu

București, 31 august 2020.

Nr. 152.
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2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va

avea următorul cuprins:

„Art. 11

1

. — (1) Autoritățile competente să realizeze

operațiuni de înmatriculare, autorizare provizorie și eliberare a

permiselor de conducere încasează:

a) tarifele aferente confecționării și valorificării plăcilor cu

numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și

provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial sau

păstrării combinației numărului de înmatriculare;

b) tarifele aferente emiterii certificatelor de înmatriculare, a

autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere. 

(2) Tarifele menționate la alin. (1) lit. a) pot fi achitate prin

virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor

instalate la unitățile Trezoreriei Statului sau la sediile instituțiilor

publice beneficiare ale sumelor și prin alte modalități de plată

reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poștal

sau în numerar la ghișeele serviciilor publice comunitare regim

permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul

instituțiilor prefectului, la casieriile unităților Trezoreriei Statului, în

condițiile legii. Pentru sumele încasate prin intermediul POS-urilor

instalate la unitățile Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă

de la bugetul de stat, prin bugetul instituțiilor publice din structura

cărora fac parte unitățile Trezoreriei Statului, iar pentru cele

încasate prin intermediul POS-urilor instalate la sediile

instituțiilor publice beneficiare, comisioanele se suportă din

bugetele acestora.

(3) Tarifele menționate la alin. (1) lit. b) se încasează într-un

cont distinct de disponibil deschis pe numele Regiei Autonome

«Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», prin

următoarele mijloace de plată: prin virament, prin mijloace de

plată online, inclusiv prin Sistemul național electronic de plată

online — SNEP, prin intermediul POS-urilor instalate de către

Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de

Stat» la sediile serviciilor publice emitente ale documentelor, prin

mandat poștal, precum și prin alte modalități de plată

reglementate de acte normative în vigoare.

(4) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) se încasează într-un

cont distinct de disponibil deschis la unitățile teritoriale ale

Trezoreriei Statului pe numele instituției prefectului din care face

parte serviciul public comunitar regim permise de conducere și

înmatriculare a vehiculelor.

(5) Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care își au

deschise conturile instituțiile prefectului din care fac parte

serviciile publice comunitare regim permise conducere și

înmatriculare a vehiculelor încasează tarifele prevăzute la

alin. (1) lit. a) în numerar, în contul prevăzut la alin. (4).

(6) Sumele încasate în numerar la ghișeele serviciilor publice

comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a

vehiculelor se depun la casieriile instituțiilor prefectului în

aceeași zi, la terminarea programului de lucru.

(7) Sumele predate la instituțiile prefectului potrivit alin. (6)

se depun de către acestea în contul distinct de disponibil

prevăzut la alin. (4) în următoarea zi lucrătoare.

(8) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a), încasate în contul

prevăzut la alin. (4), se virează de către instituțiile prefectului, în

termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, în contul

de venituri al bugetului activității finanțate integral din venituri

proprii «Venituri din prestări servicii» al Direcției Regim Permise

de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. 

(9) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), achitate eronat

sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente, se face

de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare

a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă «Administrația

Patrimoniului Protocolului de Stat», la cererea scrisă a

plătitorului adresată acestora, însoțită de documentul prin care

s-a efectuat plata.”

Art. III. — Situațiile în care contravaloarea pașapoartelor

simple electronice/simple temporare a fost achitată până la data

intrării în vigoare a prezentului act normativ rămân supuse

prevederilor normative incidente la data efectuării plății, inclusiv

în ceea ce privește procedura de restituire a contravalorii

pașapoartelor. 

Art. IV. — În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare

a prezentei ordonanțe de urgență, Compania Națională

„Imprimeria Națională” — S.A. și Direcția Generală de

Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor elabora

metodologia de lucru comună prevăzută la art. 15

1

alin. (3) din

Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor

români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare,

precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de

urgență.
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Ministrul sănătății,

Nelu Tătaru

Ministrul Economiei, Energiei 

și Mediului de Afaceri,

Virgil Daniel Popescu

Președintele Autorității Naționale

Sanitare Veterinare și pentru 

Siguranța Alimentelor,

Robert-Viorel Chioveanu

A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Nr. 1.493 din 31 august 2020

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI

ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 2.788 din 31 august 2020

AUTORITATEA NAȚIONALĂ 

SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU

SIGURANȚA ALIMENTELOR

Nr. 149 din 31 august 2020

O R D I N

pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii 

virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, comercializare și consum 

al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice 

în unitățile de alimentație publică de tipul restaurantelor și cafenelelor din interiorul clădirilor,

precum și în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.097 din 31.08.2020 al Direcției generale siguranța alimentelor din cadrul Autorității

Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

în temeiul prevederilor art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor

pandemiei de COVID-19 și al prevederilor art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind

organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004,

cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României

și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările

și completările ulterioare,

luând în considerare măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43 din 27.08.2020

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice,

ținând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie

2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța

Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, ale

Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor

alimentare, cu amendamentele ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din

29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele

ulterioare, ale Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele

oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind

sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor

(CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE)

2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009

ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a

Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor

89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a

Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale), cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, și al prevederilor

art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare

și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății, ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri și președintele Autorității Naționale Sanitare

Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Norma privind stabilirea măsurilor specifice

de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile

de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare

și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, în unitățile de alimentație

publică de tipul restaurantelor și cafenelelor din interiorul clădirilor,

precum și în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor,

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Operatorii economici care desfășoară activități de

preparare, comercializare și consum al produselor alimentare

și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în unitățile de

alimentație publică de tipul restaurantelor și cafenelelor din

interiorul clădirilor, precum și în spațiile special amenajate din

exteriorul clădirilor, direcțiile de sănătate publică județene,

respectiv a municipiului București și direcțiile sanitar-veterinare

și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului

București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Energiei

și Mediului de Afaceri și Autoritatea Națională Sanitară

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor vor controla modul de

aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă Ordinul ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei

și mediului de afaceri și președintelui Autorității Naționale Sanitare

Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 966/1.809/105/2020

pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de

prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de

preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor

alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul

clădirilor unităților de alimentație publică, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 mai 2020.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.



ANEXĂ

N O R M Ă

privind stabilirea măsurilor specifice de preparare, comercializare și consum 

al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice

în unitățile de alimentație publică de tipul restaurantelor și cafenelelor 

din interiorul clădirilor, precum și în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta normă stabilește măsurile specifice care

trebuie aplicate pentru activitățile de preparare, comercializare

și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și

nealcoolice în unitățile de alimentație publică de tipul

restaurantelor și cafenelelor din interiorul clădirilor, precum și în

spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor, în legătură cu

activitățile de manipulare, preparare, comercializare, servire și

consum al produselor alimentare.

Art. 2. — În înțelesul prezentei norme se aplică definițiile

prevăzute la art. 17 din Norma sanitară veterinară și pentru

siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară

veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de

obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor

alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a

activităților de producție, procesare, depozitare, transport și

comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală,

aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare

Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008, cu

modificările și completările ulterioare.

Art. 3. — Începând cu data de 1 septembrie 2020 sunt

permise activitățile de preparare, comercializare și consum al

produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în

unitățile de alimentație publică de tipul restaurantelor și

cafenelelor din interiorul clădirilor, precum și în spațiile special

amenajate din exteriorul clădirilor.

CAPITOLUL II 

Măsuri specifice sanitare și cerințe pentru siguranța

alimentelor în vederea comercializării și consumului

produselor alimentare și băuturilor alcoolice și

nealcoolice în unitățile de alimentație publică

SECȚIUNEA 1 
Cerințe speciale privind circuitul funcțional de preparare, 

servire și consum al produselor alimentare, 
băuturilor alcoolice și nealcoolice

Art. 4. — (1) Operatorii economici din sectorul alimentației

publice, înainte de reluarea activităților de preparare, servire și

consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și

nealcoolice, au următoarele obligații:

a) verificarea stării de întreținere a tuturor spațiilor, facilităților,

echipamentelor, inclusiv a ustensilelor ce se utilizează pentru

recepția, depozitarea, prepararea, gătirea și servirea alimentelor

către consumatorul final;

b) revizuirea planurilor și procedurilor de igienizare,

dezinfecție și de autocontrol pentru creșterea frecvenței acestor

operațiuni și implementarea procedurilor de bune practici de

igienă bazate pe principiile Sistemului de analiză a riscurilor în

punctele critice de control (HACCP) și, acolo unde este cazul,

revizuirea planurilor HACCP;

c) asigurarea de produse biocide avizate/autorizate necesare

dezinfectării mâinilor personalului lucrător, a spațiilor, facilităților,

echipamentelor și ustensilelor utilizate;

d) verificarea stocurilor de alimente, materii prime existente

în unitate și eliminarea celor pentru care nu se poate garanta

siguranța alimentară, cum ar fi alimentele ce prezintă modificări

organoleptice, care au fost păstrate în condiții

necorespunzătoare, cu data durabilității minimale/data-limită de

consum depășită sau pentru care nu se poate realiza

trasabilitatea, astfel încât să fie preîntâmpinată apariția unor

cazuri de toxiinfecții alimentare;

e) igienizarea și dezinfecția cu produse biocide

avizate/autorizate a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor

și ustensilelor utilizate pentru recepția, depozitarea, prepararea,

gătirea și servirea alimentelor, curățarea zonelor unde sunt

servite alimentele către consumatorul final, a grupurilor sanitare

utilizate de personalul lucrător din cadrul unităților de alimentație

publică și a celor utilizate de clienți; dezinfectarea ustensilelor și

tacâmurilor se poate realiza și prin alte mijloace, cum ar fi

sterilizare prin temperatură sau UV;

f) reinstruirea sub semnătură a personalului lucrător cu

privire la regulile generale de igienă ce trebuie respectate la

nivelul unităților de alimentație publică necesare pentru

obținerea unor produse alimentare sigure consumului uman,

inclusiv asupra măsurilor suplimentare în ceea ce privește

prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2;

g) triajul observațional al angajaților la intrarea în unitatea de

alimentație publică în conformitate cu prevederile Ordinului

ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne

nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de

protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a

mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2

pe durata stării de alertă și nepermiterea accesului la locul de

muncă al personalului care prezintă simptomatologie de infecție

respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală

alterată);

h) asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor

conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind

supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și

completările ulterioare, prin încheierea de către medicul de

medicina muncii a fișelor de aptitudini pentru personalul lucrător

și interzicerea manipulării alimentelor de către persoane ce nu

dețin aceste documente;

i) revizuirea circuitelor funcționale de producție și livrare,

acolo unde este necesar, astfel încât să se respecte măsurile

de protecție sanitară pentru a împiedica posibila infecție cu

virusul SARS-CoV-2 a personalului lucrător, dar care să nu

afecteze siguranța alimentelor;

j) întocmirea unui plan de prevenire a îmbolnăvirii cu virusul

SARS-CoV-2 care să cuprindă o evaluare completă a riscurilor

ce pot apărea pe circuitul funcțional de la depozitarea

alimentelor și până la consumul acestora prin raportare la

măsurile dispuse prin prezenta normă, precum și desemnarea

unei persoane care să implementeze acest plan;

k) monitorizarea permanentă a stării de sănătate a

personalului lucrător și interzicerea accesului în unitatea de

alimentație publică al persoanelor care prezintă simptome

respiratorii specifice unor boli pulmonare sau semne specifice

altor boli transmisibile, precum și trimiterea la domiciliu a

personalului la care în timpul programului de lucru apar

simptome respiratorii specifice;

l) existența unui registru de evidență a rezervărilor clienților,

întocmit cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE)

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din

27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE,

astfel încât, în cazul apariției unui caz de îmbolnăvire cu virusul

SARS-CoV-2 în rândul clienților unității de alimentație, să existe
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date concrete pe baza cărora să poată fi efectuată ancheta

epidemiologică. Pentru unitățile de alimentație publică din cadrul

structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate,

nu este necesar registrul de evidență a rezervărilor clienților

(pentru restaurant, bar de zi, salon mic dejun), având în vedere

că triajul observațional al clienților și datele acestora sunt

înregistrate la recepția hotelului. Se va menționa doar numărul

spațiului de cazare al clientului pentru serviciul de alimentație

publică solicitat;

m) asigurarea distanțării fizice în rândul angajaților, iar, în

cazul în care spațiile de preparare a alimentelor îngreunează

menținerea măsurilor de distanțare, trebuie să fie instituite

măsuri alternative de protecție a lucrătorilor (limitarea numărului

de lucrători angajați în același timp la o zonă de preparare a

alimentelor, distanțarea stațiilor de lucru, organizarea

personalului în grupuri de lucru pentru a reduce interacțiunile

dintre grupuri, asigurarea echipamentului de protecție); în

locurile în care amplasarea echipamentelor de producție nu

permite distanțarea fizică, dotarea angajaților cu echipamente

de protecție precum măști, viziere, combinezoane/halate și

realizarea de proceduri repetate de igienizare și dezinfecție;

n) asigurarea că personalul lucrător are efectuate cursurile

privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, conform

prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al ministrului

educației, cercetării și tineretului nr. 1.225/5.031/2003 privind

aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea

instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor

fundamentale de igienă, cu modificările și completările

ulterioare.

(2) La finalizarea măsurilor luate înainte de demararea

activității de preparare, servire și consum, operatorii economici

sunt obligați să păstreze la nivelul unității documente prin care

să se demonstreze că au fost implementate măsurile prevăzute

la alin. (1) lit. a)—l) și n). Aceste documente vor fi puse la

dispoziția organelor de control, ori de câte ori se solicită.

(3) După reluarea activității de preparare, servire și consum

al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în

cadrul unităților de alimentație publică, în conformitate cu

prevederile art. 4 alin. (1) și (2), operatorii economici trebuie să

realizeze:

a) respectarea planurilor și procedurilor specifice și

formularea unui plan intern de măsuri destinate prevenirii

transmiterii virusului SARS-CoV-2, atât între lucrătorii unității,

cât și în relația cu clienții;

b) creșterea frecvenței operațiunilor de curățenie și

dezinfecție cu produse biocide avizate/autorizate, pe bază de

proceduri documentate, a tuturor spațiilor, facilităților,

echipamentelor și ustensilelor utilizate pentru recepția,

depozitarea, prepararea, gătirea și servirea alimentelor, a

sălilor/zonelor unde sunt servite alimentele către consumatorul

final, a grupurilor sanitare din cadrul unităților de alimentație

publică utilizate de personalul lucrător și de către clienți;

c) monitorizarea permanentă a stării de sănătate a

personalului lucrător și interzicerea accesului în unitatea de

alimentație publică a persoanelor care prezintă simptome

respiratorii specifice unor boli pulmonare sau semne specifice

altor boli transmisibile;

d) instruirea și informarea personalului cu privire la măsurile

de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 și în special la

necesitatea menținerii permanente a regulilor adecvate de

igienă și de protecție sanitară, cum ar fi igiena mâinilor,

distanțarea fizică, evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii,

respectarea igienei respiratorii și respectarea recomandărilor de

a rămâne acasă și de a solicita asistență medicală, dacă

prezintă simptome respiratorii specifice bolii (tuse, strănut,

rinoree, febră, stare generală alterată);

e) limitarea numărului de persoane care lucrează pe circuitul

funcțional de producție și servire;

f) informarea direcției de sănătate publică județene, respectiv

a municipiului București în cazul în care există suspiciuni sau

cazuri confirmate de COVID-19 la personalul lucrător, situație

în care se vor aplica măsuri de igienizare corespunzătoare în

întreaga unitate;

g) în cazul în care din cadrul anchetelor epidemiologice

efectuate de Direcția de sănătate publică județeană, respectiv a

municipiului București rezultă că un client al unității de

alimentație publică a fost depistat pozitiv la COVID-19, se va

aplica măsura igienizării corespunzătoare a întregii unități de

alimentație publică;

h) aplicarea măsurilor de igienizare corespunzătoare a

spațiului de lucru, în cazul în care un angajat a fost depistat

pozitiv la COVID-19, conform normelor în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a
Măsuri de protecție a clienților

Art. 5. — Operatorii economici din sectorul alimentației

publice au următoarele obligații privind protecția clienților în

spațiile în care aceștia au acces:

a) la intrarea în unitatea de alimentație publică se va face un

triaj observațional al clienților, iar accesul clienților cu semne

vizibile de infecție respiratorie va fi interzis, conform Ordinului

ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne

nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de

protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a

mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2

pe durata stării de alertă;

b) se vor asigura că la intrarea în unitatea de alimentație

publică, pe mese și la grupurile sanitare există dispozitive cu

produse biocide avizate/autorizate, necesare dezinfectării

mâinilor clienților, precum și informarea acestora cu privire la

modul de utilizare;

c) stabilesc circuite cu sens unic dacă este posibil, ce trebuie

parcurse de clienți în unitățile de alimentație publică, astfel încât

să se minimizeze contactele între clienți (de exemplu: înspre și

dinspre toaletă);

d) portul măștii de către clienți este obligatoriu în cazul

deplasării în zonele comune ale unității de alimentație publică;

e) se interzice transferul meniurilor, solnițelor, olivierelor și al

altor obiecte de pe o masă pe alta. Acestea vor fi dezinfectate

după plecarea clienților de la o masă și, unde este posibil, se

vor folosi meniuri de unică folosință;

f) se interzice consumul de produse stând în picioare, pentru

a minimiza circulația clienților în interiorul unității; 

g) se interzice consumul de alimente/băuturi la scaunele

situate la bar și se limitează interacțiunea persoanelor stând în

picioare;

h) se interzic activitățile de divertisment (dans) în cadrul

unității de alimentație publică;

i) în unitățile cu plata la casa de marcat se vor instala panouri

de protecție din plexiglas;

j) va fi încurajată plata cu cardul, fie la casă, fie către

personalul de servire;

k) se asigură că normele de distanțare fizică sunt aplicate în

mod eficace și că se evită pe cât posibil interacțiunea fizică cu

și între clienți; se stabilește un număr de maximum 6 clienți care

pot ocupa o masă; excepție de la această regulă fac membrii

de familie; 

l) se asigură respectarea distanței între ocupanții meselor

alăturate prin amplasarea meselor pe principiul „o masă

ocupată, una liberă”, în cazul unităților de alimentație publică de

tipul restaurantelor și cafenelelor din interiorul clădirilor, sau,

după caz, respectarea distanței de minimum 2 m între ocupanții

scaunelor meselor alăturate, în spațiile special amenajate din

exteriorul clădirilor;

m) în funcție de amplasarea meselor și cu respectarea

prevederilor prezentei norme, se va stabili numărul maxim de



locuri care pot fi ocupate în cadrul unității de alimentație publică;

acest număr va fi afișat într-un loc vizibil, la intrarea în unitatea

de alimentație publică;

n) ocuparea locurilor se va face cu rezervare anterioară sau

cu înscriere la sosire în registrul întocmit cu respectarea

prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de

abrogare a Directivei 95/46/CE (colectare date de contact pentru

minimum o persoană pentru fiecare masă), astfel încât să se

evite aglomerările la intrarea în unitate și să se faciliteze ancheta

epidemiologică în cazul apariției unui caz de îmbolnăvire printre

clienții localului; excepție fac clienții unităților de alimentație

publică ce deservesc unități de cazare, unde rezervarea se

poate face pe baza numărului camerei unde sunt cazați;

o) se asigură că la servirea mesei personalul va purta mască

și își va dezinfecta mâinile înainte de fiecare servire;

p) informează clienții asupra regulilor de igienă, dezinfectare

și distanțare fizică, precum și a necesității limitării timpului de

servire a mesei, acolo unde este cazul;

q) asigură curățarea și dezinfecția cu produse biocide

avizate/autorizate a tuturor spațiilor/suprafețelor unde au acces

clienții, precum și a ustensilelor utilizate în timpul servirii mesei;

r) se asigură o protecție suplimentară a produselor

alimentare din vitrinele deschise sau bufete situate în spațiile de

servire și consum, limitând accesul clienților la produse și

preparate, acestea fiind servite de personal care asistă servirea

produselor din vitrine sau bufete; 

s) utilizarea de semnalizări pentru a direcționa clienții pe

benzi, dacă este posibil, pentru a facilita circulația, menținând

în același timp distanța fizică între clienți de 1,5 m;

t) se asigură că se efectuează dezinfecția meselor, după

fiecare client/grup, cu produse biocide avizate/autorizate, care

necesită un timp minim de contact;

u) se recomandă aerisirea cât mai frecventă a incintelor, prin

deschiderea ferestrelor și/sau ușilor, cu folosirea sistemelor de

aer condiționat în caz de caniculă. Se asigură un program de

întreținere a echipamentelor de climatizare în concordanță cu

recomandările producătorului. Se asigură curățarea și

schimbarea filtrelor pentru sistemele centralizate de aer

condiționat, precum și curățarea frecventă a filtrelor de la

sistemele de ventilație din lifturi, în locațiile unde accesul către

unitatea de alimentație publică presupune folosirea acestuia.

SECȚIUNEA a 3-a
Controale oficiale privind respectarea măsurilor aplicate

Art. 6. — (1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și

pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Sănătății și Ministerul

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri vor adopta planuri de

verificare a modului în care sunt respectate și aplicate măsurile

prevăzute în prezenta normă, în conformitate cu domeniul de

competență al fiecărei părți, stabilit prin legislația specifică în

vigoare. 

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 4 alin. (1)

lit. a), b), d) și e) se sancționează în conformitate cu prevederile

art. 4 lit. a) pct. 5, 8, 9,10, lit. b) pct. 4, 5, 6, 10, 11, art. 4 lit. c)

pct. 1 și 2, art. 4 lit. d) și art. 7 lit. a) pct. 3 din Hotărârea

Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea

contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța

alimentelor, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c), h) și n)

constituie contravenție, se constată de către personalul

împuternicit de Ministerul Sănătății și se sancționează conform

prevederilor art. 16 lit. h), ale art. 5 și ale art. 52 lit. a) din

Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și

sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății

publice, cu modificările și completările ulterioare, iar

nerespectarea prevederilor art. 5 lit. l), q) și t) se sancționează

conform prevederilor art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului

nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la

normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și

completările ulterioare. 

(4) Nerespectarea prevederilor art. 5 lit. f), g), i) și r) constituie

contravenție și se constată de către personalul împuternicit din

cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și se

sancționează conform art. 50 alin. (1) lit. a) din Ordonanța

Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor,

republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru

Siguranța Alimentelor, Ministerul Sănătății și Ministerul

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri se informează

reciproc cu privire la orice informație deținută ca urmare a

controalelor oficiale, legată de existența unei neconformități față

de prevederile prezentei norme care nu intră în domeniul propriu

de competență. 

CAPITOLUL III 

Dispoziții finale

Art. 7. — (1) Operatorii economici trebuie să urmărească și

să aplice, în funcție de specificul unității aflate sub control,

ghidurile și recomandările Institutului Național de Sănătate

Publică și ale Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru

Siguranța Alimentelor în legătură cu prevenirea și combaterea

răspândirii virusului SARS-CoV-2.

(2) Măsurile aplicate în conformitate cu prezenta normă nu

exonerează operatorii economici de la respectarea celorlalte

cerințe privind siguranța alimentelor sau de protecție a sănătății

publice prevăzute de legislația în vigoare, precum și a normelor

generale în vigoare privind măsurile de prevenire a răspândirii

virusului SARS-CoV-2.
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