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Legal Fresh – Up to Date  

 

 

REGULI PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE SERVIRE A PRODUSELOR ALIMENTARE LA 

TERASE SAU ÎN SPAȚIILE DIN EXTERIORUL CLĂDIRILOR 

 

 

La data de 30.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul comun al ministrul sănătăţii, 

ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri şi preşedintele Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 966/1809/105/2020 pentru aprobarea 

Normei privind măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru 

activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi 

nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie 

publică.  

 

Începând cu data de 01.06.2020 sunt permise activităţile de preparare, servire şi consum al 

produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice la terase sau în spaţiile deschise 

din exteriorul unităţilor de alimentaţie publică, operatorii economici urmând a aplica 

măsurile prezentate mai jos, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19. 

 

Prin actul normativ sus-menționat au fost stabilite măsuri sanitare specifice, cerinţe pentru 

siguranţa alimentelor în vederea comercializării şi consumului produselor alimentare şi 

băuturilor alcoolice şi nealcoolice pe terase, precum și măsuri specifice de protecție a 

clienților.  

 

1. Legislație relevantă 

 

• Ordinul nr. 966/1809/105/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor 

specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de 

preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi 

nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de 

alimentaţie publică (denumit în continuare Ordinul 966/2020); 
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• Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii 

virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor 

alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din 

exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică (Norma din 2020); 

• Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 (denumită în continuare Legea 55/2020); 

• Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care 

se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 (denumită în continuare Hotărârea 394/2020); 

• Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020 pentru încuviinţarea stării de alertă şi a 

măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 (denumită în continuare 

Hotărârea 5/2020); 

• Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 26 din 28.05.2020 

privind propunerea de modificare/completare/relaxare a măsurilor de prevenire şi 

combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 dispuse pe durata stării de alert 

(denumită în continuare Hotărârea CNSU 26/2020); 

• Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (denumită în continuare 

Legea 96/2020); 

• Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 

pentru siguranţa alimentelor (denumită în continuare OG 42/2004); 

• Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (denumită 

în continuare OG 2/2001); 

• Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 

privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi 

dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-

CoV-2 pe durata stării de alertă şi nepermiterea accesului la locul de muncă a 

personalului care prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (Ordinul 

874/2020); 

• Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu 

modificările şi completările ulterioare (Hotărârea 355/2007); 

• Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare Regulamentul 679/2016); 
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• Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 

normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi 

completările ulterioare (denumită în continuare Hotărârea 984/2005); 

• Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 

normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare 

(denumită în continuare Hotărârea 857/2011). 

 

2. Cerinţe privind circuitul funcţional de preparare, servire şi consum al produselor 

alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice pe terase 

 

2.1 Măsuri care trebuie luate de către operatorii economici, înainte de reluarea activității 

pe terase sau în spațiile exterioare clădirilor de alimentație publică  

 

Înainte de reluarea activităţilor de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, 

băuturilor alcoolice şi nealcoolice pe terase, operatorii economici din sectorul alimentaţiei 

publice au obligația luării următoarelor măsuri: 

 

2.1.1 Măsuri pentru care Norma din 2020 prevede expres care sunt sancțiunile 

contravenționale aplicabile în caz de nerespectare: 

 

• verificarea stării de întreţinere a tuturor spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor, 

inclusiv a ustensilelor ce se utilizează pentru recepţia, depozitarea, prepararea, 

gătirea şi servirea alimentelor către consumatorul final; 

• revizuirea planurilor şi procedurilor de igienizare, dezinfecţie şi de autocontrol pentru 

creşterea frecvenţei acestor operaţiuni şi implementarea procedurilor de bune 

practici de igienă bazate pe principiile HACCP şi, acolo unde este cazul, revizuirea 

planurilor HACCP; 

• asigurarea de dispozitive şi produse biocide avizate de Comisia Naţională pentru 

Produse Biocide necesare dezinfectării mâinilor angajaților, a spaţiilor, facilităţilor, 

echipamentelor şi ustensilelor utilizate; 

• verificarea stocurilor de alimente, materii prime existente în unitate şi eliminarea 

celor pentru care nu se poate garanta siguranţa alimentară, cum ar fi alimentele ce 

prezintă modificări organoleptice, care au fost păstrate în condiţii necorespunzătoare, 
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cu data durabilităţii minimale/data-limită de consum depăşită sau pentru care nu se 

poate realiza trasabilitatea, astfel încât să fie preîntâmpinată apariţia unor cazuri de 

toxiinfecţii alimentare; 

• igienizarea şi dezinfecţia cu substanţe biocide avizate a tuturor spaţiilor, facilităţilor, 

echipamentelor şi ustensilelor utilizate pentru recepţia, depozitarea, prepararea, 

gătirea şi servirea alimentelor, curăţarea zonelor unde sunt servite alimentele către 

consumatorul final, a grupurilor sanitare utilizate de angajați şi a celor utilizate de 

clienţi; 

• triajul observaţional al angajaţilor la intrarea în unitate în conformitate cu 

prevederile Ordinului 874/2020 (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată); 

• asigurarea supravegherii stării de sănătate a angajaților conform prevederilor 

Hotărârii 355/2007, prin încheierea de către medicul de medicina muncii a fişelor de 

aptitudini pentru angajați şi interzicerea manipulării alimentelor de către persoane ce 

nu deţin aceste documente; 

• revizuirea circuitelor funcţionale de producţie şi livrare, acolo unde este necesar, 

astfel încât să se respecte măsurile de protecţie sanitară pentru a împiedica posibila 

infecţie cu COVID-19 a angajaților, dar care să nu afecteze siguranţa alimentelor.  

 

La finalizarea măsurilor sus-menționate, operatorii economici au obligația de a  păstra la 

nivelul unităţii documente prin care să se demonstreze că aceste măsuri au fost 

implementate, urmând a le prezenta organelor de control, ori de câte ori sunt solicitate.  

 

Neluarea măsurilor sus-menționate, precum și nerespectarea obligației privind păstrarea 

documentelor care dovedesc implementarea măsurilor se sancționează potrivit 

prevederilor Hotărârii 984/2005, care reglementează sancțiunile aplicabile în cazul 

nerespectării condițiilor sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor în desfășurarea 

activității de alimentație publică.  

 

În funcție de obligația încălcată, cuantumul amenzilor poate fi, în ceea ce privește 

faptele săvârșite de persoanele juridice, între 2.000 de lei și 50.000 de lei. 

 

2.1.2 Măsuri pentru care Norma din 2020 nu prevede expres care sunt sancțiunile 

contravenționale aplicabile în caz de nerespectare: 
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• reinstruirea sub semnătură a angajaților cu privire la regulile generale de igienă ce 

trebuie respectate la nivelul unităţilor de alimentaţie publică, inclusiv asupra 

măsurilor suplimentare în ceea ce priveşte prevenirea răspândirii COVID-19; 

• întocmirea unui plan de prevenire a îmbolnăvirii cu COVID-19, care să cuprindă o 

evaluare completă a riscurilor ce pot apărea pe circuitul funcţional de la depozitarea 

alimentelor şi până la consumul acestora prin raportare la măsurile dispuse prin 

Norma din 2020, precum şi desemnarea unei persoane care să implementeze acest 

plan; 

• monitorizarea permanentă a stării de sănătate a angajaților şi interzicerea accesului 

în unitate a persoanelor care prezintă simptome respiratorii specifice unor boli 

pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile, precum şi trimiterea la 

domiciliu a angajaților care în timpul programului de lucru prezintă simptome 

respiratorii specifice; 

• asigurarea existenţei unui registru de evidenţă a rezervărilor clienţilor, astfel încât, în 

cazul apariţiei unui caz de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul clienţilor unităţii să 

existe date concrete pe baza cărora să poată fi efectuată ancheta epidemiologică; 

• asigurarea distanţării fizice în rândul angajaţilor, iar, în cazul în care spaţiile de 

preparare a alimentelor îngreunează menţinerea măsurilor de distanţare, trebuie să 

fie instituite măsuri alternative de protecţie a angajaților (de exemplu, limitarea 

numărului de  angajaţi care lucrează în acelaşi timp la o zonă de preparare a 

alimentelor, distanţarea staţiilor de lucru, organizarea angajaților în grupuri de lucru 

pentru a reduce interacţiunile dintre grupuri, asigurarea echipamentului de protecţie);  

• în locurile în care amplasarea echipamentelor de producţie nu permite distanţarea 

fizică, dotarea angajaţilor cu echipamente de protecţie precum măşti, viziere, 

combinezoane şi realizarea de proceduri repetate de igienizare şi dezinfecţie; 

• asigurarea că angajații au efectuate cursurile privind însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă. 

 

Pentru neluarea măsurilor sus-menționate, Norma din 2020 nu stabilește în mod expres 

sancțiunile aplicabile.  
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Însă, potrivit art. 66 lit. b) din Legea 55/2020, se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei 

la 5.000 de lei contravenția prevăzută la art. 65 lit. q), respectiv „nerespectarea de către 

conducătorii instituţiilor sau operatorilor economici a condiţiilor stabilite potrivit art. 5 alin. 

(3) lit. f), referitoare la desfăşurarea activităţii acestor instituţii sau operatori economici”.  

 

Așadar, conform prevederilor legale sus-menționate, încălcarea măsurilor prin care se 

stabilește limitarea sau supendarea pe durată determinată a activității unor instituții sau 

operatori economici se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei.  

 

Or, prin Hotărârea 394/2020, emisă în baza Legii 50/2020, au fost stabilite în concret măsurile 

privind diminuarea impactului de risc al pandemiei de COVID-19.  

 

Așadar, Hotărârea 394/2020 reglementează, printre altele, raportat la prevederile art. 5 alin. 

(1) lit. f) din Legea 55/2020, care sunt în concret activitățile a căror desfășurare este 

suspendată temporar, precum și activitățile ce pot fi desfășurate cu anumite limitări.  

 

În domeniul alimentației publice, art. 6 pct. 3 din anexa nr. 3 a Hotărârii 394/2020 prevede 

condițiile generale în care poate fi desfășurată activitatea de preparare, comercializare şi 

consum al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special 

destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber.  

 

Astfel, conform dispoziției legale sus-menționate, este necesară asigurarea unei distanţe de 

minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din 

familii diferite, precum şi respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin 

comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al 

preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  

 

Ordinul la care se referă art. 6 pct. 3 din anexa nr. 3 a Hotărârii 394/2020 este Ordinul 

966/2020.  

 

Prin urmare, în contextul în care: 

• art. 4 din Hotărârea 394/2020 prevede că nerespectarea măsurilor impuse prin 

anexele la Hotărârea 394/2020 se sancționează conform Legii 55/2020; 
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• măsurile stabilite prin Ordinul 966/2020 sunt reglementate în baza art. 6 pct. 3 din 

anexa nr. 3 a Hotărârii 394/2020,  

s-ar putea intepreta că neluarea măsurilor prevăzute în cuprinsul prezentei secțiuni, 

enumerate mai sus, se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei conform 

art. 66 lit. b) coroborat cu art. 65 lit. q) din Legea 55/2020.  

 

Potrivit art. 69 alin. (1) din Legea 55/2020, „contravenientul poate achita, în termen de cel 

mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul 

amenzii aplicate de agentul constatator pentru contravenţiile prevăzute de lege”. 

 

2.2 Măsuri care trebuie luate de către operatorii economici, după reluarea activității pe 

terase sau în spațiile exterioare clădirilor de alimentație publică  

 

După reluarea activităţii de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor 

alcoolice şi nealcoolice pe terase, operatorii economici au obligația de a lua următoarele 

măsuri: 

 

2.2.1 Măsuri pentru care Norma din 2020 prevede expres care sunt sancțiunile 

contravenționale aplicabile în caz de nerespectare: 

 

• respectarea planurilor şi procedurilor specifice şi formularea unui plan intern de 

măsuri destinate prevenirii răspândirii COVID-19, atât între angajați, cât şi în relaţia 

cu clienţii; 

• creşterea frecvenţei operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie cu produse biocide 

avizate, pe bază de proceduri documentate, a tuturor spaţiilor, facilităţilor, 

echipamentelor şi ustensilelor utilizate pentru recepţia, depozitarea, prepararea, 

gătirea şi servirea alimentelor, sălilor/zonelor unde sunt servite alimentele către 

clienți, a grupurilor sanitare din cadrul unităţilor utilizate de angajați şi de către 

clienţi. 

 

Nerespectarea măsurilor sus-menționate se sancționează potrivit prevederilor Hotărârii 

984/2005, care reglementează sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării condițiilor sanitar 

veterinare și pentru siguranța alimentelor în desfășurarea activității de alimentație publică.  
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În funcție de obligația încălcată, cuantumul amenzilor poate fi, în ceea ce privește faptele 

săvârșite de persoanele juridice, între 2.000 de lei și 50.000 de lei. 

 

2.2.2 Măsuri pentru care Norma din 2020 nu prevede expres care sunt sancțiunile 

contravenționale aplicabile în caz de nerespectare: 

 

• monitorizarea permanentă a stării de sănătate a angajaților şi interzicerea accesului 

în unitate a persoanelor care prezintă simptome respiratorii specifice unor boli 

pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile; 

• instruirea şi informarea angajaților cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii 

COVID-19 şi în special la necesitatea menţinerii permanente a regulilor adecvate de 

igienă şi de protecţie sanitară, cum ar fi igiena mâinilor, distanţarea fizică, evitarea 

atingerii ochilor, nasului şi a gurii, respectarea igienei respiratorii şi respectarea 

recomandărilor de a rămâne acasă şi de a solicita asistenţă medicală, dacă prezintă 

simptome respiratorii specifice bolii (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală 

alterată); 

• limitarea numărului de persoane care lucrează pe circuitul funcţional de producţie şi 

servire; 

• informarea direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti 

în cazul în care există suspiciuni sau cazuri confirmate de COVID-19 în rândul 

angajaților, situaţie în care se vor aplica măsuri de igienizare corespunzătoare în 

întreaga unitate; 

• în cazul în care în urma anchetelor epidemiologice efectuate de direcţia de sănătate 

publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti rezultă că un client al unităţii a 

fost depistat pozitiv la COVID-19, se va aplica măsura igienizării corespunzătoare a 

întregii unităţi de alimentaţie publică; 

• aplicarea măsurilor de igienizare corespunzătoare a spaţiului de lucru, în cazul în 

care un angajat a fost depistat pozitiv la COVID-19, conform normelor în vigoare. 

 

Pentru neluarea măsurilor sus-menționate, Norma din 2020 nu stabilește în mod expres 

sancțiunile aplicabile.  
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Însă, raportat la cele arătate în partea finală a secțiunii 2.1.2, s-ar putea interpreta că neluarea 

măsurilor prevăzute în cuprinsul prezentei secțiuni, enumerate mai sus, se sancționează cu 

amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei conform art. 66 lit. b) coroborat cu art. 65 lit. q) din 

Legea 55/2020. 

 

Potrivit art. 69 alin. (1) din Legea 55/2020, „contravenientul poate achita, în termen de cel 

mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul 

amenzii aplicate de agentul constatator pentru contravenţiile prevăzute de lege”. 

 

3. Măsuri de protecţie a clienţilor 

 

Operatorii economici din sectorul alimentaţiei publice au obligaţia de a lua următoarele 

măsuri privind protecţia clienţilor: 

 

3.1 Măsuri pentru care Norma din 2020 prevede expres care sunt sancțiunile contravenționale 

aplicabile în caz de nerespectare: 

 

• asigurarea aplicării eficiente a normelor de distanţare fizică, astfel încât să se evite 

pe cât posibil interacţiunea fizică cu şi între clienţi;  

• stabilirea unui număr de maximum 4 clienţi care pot ocupa o masă, cu condiţia 

respectării unei distanţe de 1,5 m între aceștia, cu excepţia membrilor aceleiaşi 

familii, care au acelaşi domiciliu; 

• asigurarea curăţării şi dezinfecţiei cu substanţe biocide avizate a tuturor 

spaţiilor/suprafeţelor unde au acces clienţii, precum şi a ustensilelor utilizate în 

timpul servirii mesei. 

 

Nerespectarea măsurilor de mai sus de către operatorii economici constituie contravenții și 

se sancționează în conformitate cu prevederile art. 30 lit. h) din Hotărârea 857/2011, 

respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice. 

 

3.2 Măsuri pentru care Norma din 2020 nu prevede expres care sunt sancțiunile 

contravenționale aplicabile în caz de nerespectare: 
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• la intrarea pe terasă se face un triaj observaţional al clienţilor (accesul clienţilor cu 

semne vizibile de infecţie respiratorie va fi interzis), conform Ordinului 874/2020; 

• la intrarea pe terasă, precum și la intrarea în grupurile sanitare se amplasează 

dispozitive cu produse biocide avizate, necesare dezinfectării mâinilor clienţilor, 

precum şi informări cu privire la modul de utilizare a acestora; 

• se recomandă stabilirea de circuite cu sens unic ce trebuie parcurse de clienţi în 

interiorul terasei, astfel încât să se minimizeze contactele între clienţi (exemplu: 

înspre şi dinspre toaletă); 

• se interzice transferul meniurilor, solniţelor, olivierelor şi al altor obiecte de pe o 

masă pe alta. Acestea vor fi dezinfectate după plecarea clienţilor de la o masă şi, 

unde este posibil, se vor folosi meniuri de unică folosinţă; 

• se interzice consumul de produse în picioare, pentru a minimiza circulaţia clienţilor în 

interiorul terasei; 

• în unităţile cu plata la casa de marcat se instalează panouri de protecţie din 

plexiglas; 

• se încurajează plata cu cardul, fie la casă, fie către personalul de servire; 

• se asigură respectarea unei distanţe de minimum 2 m între ocupanţii scaunelor 

meselor alăturate; 

• în funcţie de amplasarea meselor, se stabilește numărul maxim de locuri care pot fi 

ocupate pe terasă; 

• ocuparea locurilor se face cu rezervare anterioară, astfel încât să se evite 

aglomerările la intrarea în unitate şi să se faciliteze ancheta epidemiologică în cazul 

apariţiei unui caz de îmbolnăvire între clienţii localului; 

• se asigură că la servirea mesei, personalul va purta mască şi mănuşi; mănuşile 

utilizate la servire nu vor fi utilizate la pregătirea mesei; 

• se informează clienţii asupra regulilor de igienă, dezinfectare şi distanţare fizică, 

precum şi a necesităţii limitării timpului de servire a mesei, acolo unde este cazul; 

• se asigură o protecţie suplimentară a produselor alimentare din vitrinele deschise 

sau bufete situate în spaţiile de servire şi consum, limitând accesul clienţilor la 

produse şi preparate, acestea fiind servite de angajații care asistă servirea produselor 

din vitrine sau bufete; 
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• se asigură că se efectuează dezinfecţia meselor, după fiecare client/grup, cu produse 

biocide care necesită un timp minim de contact, avizate de către Comisia Naţională 

pentru Produse Biocide; 

• dacă este posibil, se utilizează semnalizări verticale pentru a direcţiona clienţii 

terasei pe benzi, pentru a facilita circulaţia pe terasă, menţinând în acelaşi timp 

distanţa de 2 m. 

 

Pentru neluarea măsurilor sus-menționate, Norma din 2020 nu stabilește în mod expres 

sancțiunile aplicabile.  

 

Însă, raportat la cele arătate în partea finală a secțiunii 2.1.2, s-ar putea interpreta că neluarea 

măsurilor prevăzute în cuprinsul prezentei secțiuni, enumerate mai sus, se sancționează cu 

amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei conform art. 66 lit. b) coroborat cu art. 65 lit. q) din 

Legea 55/2020. 

 

Potrivit art. 69 alin. (1) din Legea 55/2020, „contravenientul poate achita, în termen de cel 

mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul 

amenzii aplicate de agentul constatator pentru contravenţiile prevăzute de lege”. 

 

Operatorii economici trebuie să urmărească şi să aplice în funcţie de specificul unităţii aflate 

sub control ghidurile şi recomandările Institutului Naţional de Sănătate Publică şi ale 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în legătură cu 

prevenirea şi combaterea răspândirii pandemiei de COVID-19.  

 

Măsurile prezentate mai sus și aplicate de către operatorii economici nu îi exonerează pe 

aceștia de la respectarea celorlalte cerinţe privind siguranţa alimentelor sau de protecţie a 

sănătăţii publice prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi a normelor generale în vigoare 

privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19.  

 

4. Cateva observații cu privire la obligativitatea existenței unui registru de evidență a 

rezervărilor clienților 
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Ordinul 966/2020 stabilește obligativitatea existenței unui registru de evidență a rezervărilor 

clienților printre măsurile care trebuie luate de operatorii economici anterior reluării 

activității, fără a mai reitera această obligație și printre măsurile ce trebuie respectate după 

reluarea activității.  

 

Însă, raportat la faptul că, printre măsurile de protecție a clienților, este prevăzută și regula 

conform căreia ocuparea locurilor se face cu rezervare anterioară, astfel încât să se evite 

aglomerările la intrarea în unitate şi să se faciliteze ancheta epidemiologică în cazul apariţiei 

unui caz de îmbolnăvire între clienţii localului, neinserarea obligației de a ține un registru de 

evidență a rezervărilor pare a fi doar o scăpare a legiuitorului, fiind în spiritul reglementării ca 

operatorul economic să aibă o evidență la zi a rezervărilor clienților.  

  

Având în vedere că, în cuprinsul registrului de evidență a rezervărilor, operatorul economic 

colectează și prelucrează date cu caracter personal ale clienților, acesta va avea obligația de 

a respecta prevederile Regulamentului 679/2016 (Regulamentul privind Protecția Datelor cu 

Caracter Personal).  

 

În primul rând, potrivit Regulamentului 679/2016, colectarea și prelucrarea datelor cu 

caracter personal trebuie să aibă un temei legal. În cazul de față, temeiul legal poate fi: 

• art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul 679/2016, respectiv colectarea și prelucrarea 

datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale 

care îi revine operatorului economic; 

• art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulamentul 679/2016, respectiv îndeplinirea obligațiilor și 

exercitarea unor drepturi specifice ale operatorului economic sau ale persoanei vizate 

în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale; 

• art. 9 alin. (2) lit. g) din Regulamentul 679/2016, respectiv interesul public major; 

• art. 9 alin. (2) lit. i) din Regulamentul 679/2016, respectiv motive de interes public în 

domeniul sănătății publice.  

 

În orice situație, în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016, datele colectate 

trebuie să fie strict cele necesare îndeplinirii scopului pentru care acestea sunt colectate. În 

măsura în care sunt colectate și prelucrate mai multe date decât cele care justifică scopul 
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pentru care sunt colectate, este necesar consimțământul persoanei ale căror date sunt 

colectate.  

 

În al doilea rând, conform Regulamentului 679/2016, indiferent de temeiul legal în baza 

căruia se colectează datele, este necesară informarea clienților odată cu colectarea datelor 

lor personale, cu privire la: 

• colectarea și prelucrarea datelor lor personale; 

• scopul prelucrării;  

• temeiul legal al prelucrării; 

• durata stocării datelor;  

• categoriile de persoane care au acces la datele colectate; 

• drepturile pe care persoanele ale căror date au fost colectate le au în ceea ce privește 

datele colectate și modalitatea de exercitare a acestor drepturi. 

 

5. Cateva observații cu privire la sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării măsurile 

prevăzute prin Ordinul 966/2020 

 

În primul rând, potrivit art. 2 din OG 2/2001 (privind regimul contravențiilor), contravențiile 

se stabilesc prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului și, în anumite domenii, prin 

hotărâri ale consiliilor locale sau județene sau, după caz, ale consiliilor locale ale sectoarelor 

municipiului București. 

 

Așadar, raportat la textul legal mai sus-menționat, este discutabilă legalitatea stabilirii unor 

contravenții printr-un ordin al ministrului, astfel cum s-a procedat în ceea ce privește 

contravențiile prevăzute la art. 6 alin. (2) și (3) din Norma din 2020, aprobată prin Ordinul 

966/2020.  

Într-adevăr, sancționarea faptelor se face conform prevederilor unor hotărâri de Guvern, însă 

art. 6 alin. (2) și (3) din Norma din 2020 stabilește elemente constitutive ale unor 

contravenții.  

Or, astfel cum am arătat mai sus, contravențiile nu pot fi stabilite decât prin legi, ordonanțe 

sau hotărâri ale Guvernului.  
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În al doilea rând, legalitatea art. 6 alin. (2) și (3) din Norma din 2020 este discutabilă și din 

perspectiva previzibilității și clarității reglementării. 

Art. 3 alin. (1) din OG 2/2001 prevede că „actele normative prin care se stabilesc contravenţii 

vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contravenţii şi sancţiunea ce urmează să se 

aplice pentru fiecare dintre acestea; în cazul sancţiunii cu amendă se vor stabili limita minimă 

şi maximă a acesteia sau, după caz, cote procentuale din anumite valori; se pot stabili şi tarife 

de determinare a despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor.” 

Norma din 2020 prevede că încălcarea unora dintre măsurile stabilite în cuprinsul acesteia 

atrage aplicarea unor sancțiuni contravenționale reglementate în cadrul mai multor articole 

din Hotărârea 984/2005 și din Hotărârea 857/2011.  

Or, articolele la care se face referire din cele 2 hotărâri sus-menționate reglementează la 

rândul lor o serie de contravenții pentru nerespectarea unor reguli în domeniul sanitar-

veterinare și privind siguranța alimentelor care, deși sunt similare cu regulile stabilite prin 

Norma din 2020, nu sunt identice, ceea ce duce la o lipsă de claritate privind cuantumul 

amenzii aplicabile în cazul nerespectării măsurilor prevăzute în Norma din 2020.   

În aceeași ordine de idei, prin Decizia 152/2020 pronunțată de Curtea Constituțională a 

României, aceasta a arătat că, „normele prin care sunt stabilite contravenții trebuie să indice 

în mod clar şi neechivoc obiectul material al acestora în chiar cuprinsul normei legale sau 

acesta trebuie să poată fi identificat cu uşurinţă, prin trimiterea la un alt act normativ cu care 

textul incriminator se află în conexiune, în vederea stabilirii existenţei sau inexistenţei 

contravenției. Norma trebuie redactată cu suficientă precizie pentru a permite cetăţeanului 

să îşi controleze conduita, astfel încât să fie apt să prevadă, într-o măsură rezonabilă, 

consecinţele care ar putea rezulta din săvârșirea unei anumite fapte. Altfel spus, legea trebuie 

să definească în mod clar contravențiile şi sancțiunile aplicabile, fiind necesar ca 

destinatarul normei să cunoască din însuşi textul normei juridice aplicabile care sunt actele, 

faptele sau omisiunile ce pot angaja răspunderea sa contravențională.” 

 

Totodată, prin aceeași decizie, Curtea Constituțională a României a reținut și că „legiuitorul 

trebuie să indice în mod clar şi neechivoc obiectul material al acestora în chiar cuprinsul normei 

legale sau acesta trebuie să poată fi identificat cu uşurinţă, prin trimiterea la un alt act 
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normativ cu care textul incriminator se află în conexiune, în vederea stabilirii 

existenţei/inexistenţei infracţiunii. Principiul este în egală măsură aplicabil și în materie 

contravențională.” 

 

Astfel, modalitatea prin care Norma din 2020 reglementează sancțiunile aplicabile în cazul 

nerespectării unor din măsurile prevăzute în cuprinsul acesteia, prin trimiterea la alte acte 

normative care prevăd sancțiuni pentru fapte similar, dar nu identice, poate fi de natură să 

atragă lipsa de previzibilitate și claritate privind cuantumul sancțiunii aplicabile.  

 

* Prezentul material cuprinde datele și informațiile actualizate până la data de 01.06.2020. 

Dată fiind situația excepțională, sunt adoptate constant noi măsuri și proceduri de aplicare, 

procesul fiind unul foarte dinamic. 

 

Această notă informativă prezintă cadrul legal general în materie, fără pretenții de 

exhaustivitate pe subiect. Ideile prezentate sunt strict informative și nu elimină necesitatea 

analizării prevederilor legale expuse și nici pe aceea a consultanței juridice oferite de un 

avocat, nefiind un substitut pentru acestea într-o speță concretă. 

 

 


