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Ordinul	 nr.	 1493/2788/149/2020	 pentru	 aprobarea	 Normei	 privind

stabilirea	măsurilor	speci�ice	de	prevenire	a	răspândirii	virusului	SARS-CoV-2

pentru	 activitățile	 de	 preparare,	 comercializare	 și	 consum	 al	 produselor

alimentare	 și/sau	 băuturilor	 alcoolice	 și	 nealcoolice	 ın̂	 unitățile	 de

alimentație	 publică	 de	 tipul	 restaurantelor	 și	 cafenelelor	 din	 interiorul

clădirilor,	precum	și	ın̂	spațiile	special	amenajate	din	exteriorul	clădirilor
În vigoare de la 01 septembrie 2020
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Nr. 1493/2788/149
Ministerul Sănătății
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
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
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dataincarcare:
http://lege5.ro/App/Document/gm3tambxgyyq/legea-nr-55-2020-privind-unele-masuri-pentru-prevenirea-si-combaterea-efectelor-pandemiei-de-covid-19?pid=315508066&d=2020-09-02#p-315508066
http://lege5.ro/App/Document/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=82047755&d=2020-09-02#p-82047755
http://lege5.ro/App/Document/gu2danju/ordonanta-nr-42-2004-privind-organizarea-activitatii-sanitar-veterinare-si-pentru-siguranta-alimentelor?pid=25094278&d=2020-09-02#p-25094278
http://lege5.ro/App/Document/gu3doojq/legea-nr-215-2004-pentru-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-42-2004-privind-organizarea-activitatii-veterinare?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gm4dcnzrgmzq/hotararea-nr-668-2020-privind-prelungirea-starii-de-alerta-pe-teritoriul-romaniei-incepand-cu-data-de-16-august-2020-precum-si-stabilirea-masurilor-care-se-aplica-pe-durata-acesteia-pentru-prevenirea-?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gi3tenbyhe/regulamentul-nr-178-2002-de-stabilire-a-principiilor-si-a-cerintelor-generale-ale-legislatiei-in-domeniul-alimentar-de-infiintare-a-autoritatii-europene-pentru-siguranta-alimentelor-si-de-stabilire-a-?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/ge3dqmjxge4q/regulamentul-nr-852-2004-privind-igiena-produselor-alimentare?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/ge3dqmjxge4a/regulamentul-nr-853-2004-de-stabilire-a-unor-norme-specifice-de-igiena-care-se-aplica-alimentelor-de-origine-animala?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/ge2tmmbvg4zq/regulamentul-nr-625-2017-privind-controalele-oficiale-si-alte-activitati-oficiale-efectuate-pentru-a-asigura-aplicarea-legislatiei-privind-alimentele-si-furajele-a-normelor-privind-sanatatea-si-bunast?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gqydmmbxgu/regulamentul-nr-999-2001-de-stabilire-a-unor-reglementari-pentru-prevenirea-controlul-si-eradicarea-anumitor-forme-transmisibile-de-encefalopatie-spongiforma?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gi3taojtgy/regulamentul-nr-396-2005-privind-continuturile-maxime-aplicabile-reziduurilor-de-pesticide-din-sau-de-pe-produse-alimentare-si-hrana-de-origine-vegetala-si-animala-pentru-animale-si-de-modificare-a-di?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/ge3dqmjxgiya/regulamentul-nr-1069-2009-de-stabilire-a-unor-norme-sanitare-privind-subprodusele-de-origine-animala-si-produsele-derivate-care-nu-sunt-destinate-consumului-uman-si-de-abrogare-a-regulamentului-ce-nr-?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gi4dcnzzhe/regulamentul-nr-1107-2009-privind-introducerea-pe-piata-a-produselor-fitosanitare-si-de-abrogare-a-directivelor-79-117-cee-si-91-414-cee-ale-consiliului?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gi4dcnzzhe/regulamentul-nr-1107-2009-privind-introducerea-pe-piata-a-produselor-fitosanitare-si-de-abrogare-a-directivelor-79-117-cee-si-91-414-cee-ale-consiliului?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gmztmojqgu/regulamentul-privind-sistemele-din-domeniul-calitatii-produselor-agricole-si-alimentare?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gqydambvha/regulamentul-nr-652-2014-de-stabilire-a-unor-dispozitii-pentru-gestionarea-cheltuielilor-privind-lantul-alimentar-sanatatea-si-bunastarea-animalelor-precum-si-sanatatea-plantelor-si-materialul-de-repr?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/geydkmrwgq3q/regulamentul-nr-429-2016-privind-bolile-transmisibile-ale-animalelor-si-de-modificare-si-de-abrogare-a-anumitor-acte-din-domeniul-sanatatii-animalelor-legea-privind-sanatatea-animala-text-cu-relevanta?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/geztmmzthayq/regulamentul-nr-2031-2016-privind-masurile-de-protectie-impotriva-organismelor-daunatoare-plantelor-de-modificare-a-regulamentelor-ue-nr-228-2013-ue-nr-652-2014-si-ue-nr-1143-2014-ale-parlamentului-eu?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/ha2tmnjt/regulamentul-nr-1-2005-pentru-modificarea-si-completarea-statutului-fondului-de-garantare-a-depozitelor-in-sistemul-bancar-si-a-unor-reglementari-emise-de-acesta?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gi4dcnzwg4/regulamentul-nr-1099-2009-privind-protectia-animalelor-in-momentul-uciderii-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2020-09-02
Cosmin
Rectangle



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:

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.

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.

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.

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.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

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

ANEXĂ
NORMĂ  

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

Art. 1. -

Art. 2. -

Art. 3. -

Art. 4. -

Art. 5. -
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http://lege5.ro/App/Document/gi3tcobqge/directiva-nr-58-1998-privind-protectia-animalelor-de-ferma?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gi3tcnbqga/directiva-nr-74-1999-de-stabilire-a-standardelor-minime-pentru-protectia-gainilor-ouatoare?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gi3tgmbygu/directiva-nr-43-2007-de-stabilire-a-normelor-minime-de-protectie-a-puilor-destinati-productiei-de-carne-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gi3tsnjyg4/directiva-nr-119-2008-de-stabilire-a-normelor-minime-privind-protectia-viteilor-versiune-codificata?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gi3tsobug4/directiva-nr-120-2008-de-stabilire-a-normelor-minime-de-protectie-a-porcilor-versiune-codificata?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/ge3dqmjxgiyq/regulamentul-nr-854-2004-de-stabilire-a-normelor-specifice-de-organizare-a-controalelor-oficiale-privind-produsele-de-origine-animala-destinate-consumului-uman?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/ge3dqobwgu3a/regulamentul-nr-882-2004-privind-controalele-oficiale-efectuate-pentru-a-asigura-verificarea-conformitatii-cu-legislatia-privind-hrana-pentru-animale-si-produsele-alimentare-si-cu-normele-de-sanatate-?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/giytqmrzgqyq/directiva-nr-608-1989-privind-asistenta-reciproca-pe-care-autoritatile-administrative-ale-statelor-membre-si-o-acorda-si-colaborarea-dintre-acestea-si-comisie-pentru-a-asigura-punerea-in-aplicare-a-le?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gi3dqmrsgi/privind-controlul-veterinar-in-cadrul-schimburilor-intracomunitare-in-vederea-realizarii-pietei-interne-89-662-cee?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gi3dknjqha/privind-controalele-veterinare-si-zootehnice-aplicabile-in-comertul-intracomunitar-cu-anumite-animale-vii-si-produse-in-vederea-realizarii-pietei-interne?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gi3dqmzwg4/directiva-nr-496-1991-de-stabilire-a-principiilor-privind-organizarea-controalelor-sanitar-veterinare-ale-animalelor-provenite-din-tari-terte-introduse-in-comunitate-si-de-modificare-a-directivelor-89?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gi3dsmrrgq/privind-masurile-de-control-care-se-aplica-anumitor-substante-si-reziduurilor-acestora-existente-in-animalele-vii-si-in-produsele-obtinute-de-la-acestea-si-de-abrogarea-a-directivelor-85-358-cee-si-86?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gi3dsmrugm/directiva-nr-93-1996-privind-certificarea-animalelor-si-a-produselor-de-origine-animala?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gi3dsnrxhe/directiva-nr-78-1997-privind-principiile-de-baza-ale-organizarii-controalelor-veterinare-pentru-produsele-provenind-din-tari-terte-si-introduse-in-comunitate?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gmydombtgy3q/decizia-nr-438-1992-privind-informatizarea-procedurilor-veterinare-de-import-proiect-shift-de-modificare-a-directivelor-90-675-cee-91-496-cee-91-628-cee-si-a-deciziei-90-424-cee-si-de-abrogare-a-deciz?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/geztenbwge/hotararea-nr-144-2010-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-sanatatii?pid=41749765&d=2020-09-02#p-41749765
http://lege5.ro/App/Document/gm2tsnzsgu2q/hotararea-nr-44-2020-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-economiei-energiei-si-mediului-de-afaceri?pid=309805231&d=2020-09-02#p-309805231
http://lege5.ro/App/Document/geztamrsg4/hotararea-nr-1415-2009-privind-organizarea-si-functionarea-autoritatii-nationale-sanitare-veterinare-si-pentru-siguranta-alimentelor-si-a-unitatilor-din-subordinea-acesteia?pid=40898009&d=2020-09-02#p-40898009
http://lege5.ro/App/Document/gm4deojsgqzq/norma-privind-stabilirea-masurilor-specifice-de-preparare-comercializare-si-consum-al-produselor-alimentare-si-sau-bauturilor-alcoolice-si-nealcoolice-in-unitatile-de-alimentatie-publica-de-tipul-rest?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gm3tenrvhe4a/ordinul-nr-966-1809-105-2020-pentru-aprobarea-normei-privind-stabilirea-masurilor-specifice-de-prevenire-a-raspandirii-virusului-sars-cov-2-pentru-activitatile-de-preparare-servire-si-consum-al-produs?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gm3tenrwgayq/norma-privind-stabilirea-masurilor-specifice-de-prevenire-a-raspandirii-virusului-sars-cov-2-pentru-activitatile-de-preparare-servire-si-consum-al-produselor-alimentare-bauturilor-alcoolice-si-nealcoo?d=2020-09-02
http://lege5.ro/App/Document/gm4deojsgqzq/norma-privind-stabilirea-masurilor-specifice-de-preparare-comercializare-si-consum-al-produselor-alimentare-si-sau-bauturilor-alcoolice-si-nealcoolice-in-unitatile-de-alimentatie-publica-de-tipul-rest?d=2020-09-02
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