Autorizarea funcționării unei
activități economice. Avize și
autorizații necesare în funcție de
specificul activității!
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 premergătoare deschiderii unui business (schimbare destinație,
certificat urbanism, autorizație construcție, etc.), în vederea începerii activității propriu-zise
veți parcurge mai multe etape după cum urmează:

O primă etapă
Autorizarea funcționării în baza declaraţiei-tip, pe propria răspundere,

depuse la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunal,
conform prevederilor Legii nr.359/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel în cazul societățiilor 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.
Ce reprezintă autorizarea funcționării în baza declaraţiei-tip?

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
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procedeze la interzicerea desfășurării activității respective, în baza unei proceduri cuprinse în
Legea nr.359/2004. Atenție! strict legat de cele patru instituții, conform legislației aplicabile
în domeniu, pentru unele obiecte de activitate, este necesar să solicitați suplimentar față de
autorizarea în baza declarației pe proprie răspundere, eliberarea unei autorizații sanitare (
DSP) sau înregistrare/autorizare DSVSA sau autorizație de mediu ( ANPM), o expunere mai
amănunțită
pe
această
temă,
puteți
consulta
urmând
link-ul
următor
http://www.primariamedias.ro/portal/medias/portal.nsf/674B506557C2A5F3C2258128002D9
BFE/%24FILE/Ghid%20privind%20autorizarea%20functionarii%20unui%20business.pdf
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 clasele de activități (coduri CAEN) autorizate a se
desfășura la sediu/sediul/secundar/punct de lucru. Atenție! chiar dacă în obiectul de activitate
al societății aveți incluse mai multe obiecte de activitate ( clase CAEN), le puteți desfășura
legal doar pe cele menționate în Certificatul Constatator în condițiile în care dețineți, de la caz
la caz și celelalte avize și autorizații prevăzute de lege.

O a doua etapă
Înainte de începerea efectivă a activității, după obținerea Certificatului Constatator pentru
punctul de lucru, aveți de parcurs o serie de demersuri precum ar fi înregistrarea la ANAF,
fiscalizarea casei de marcat în cazul comerțului cu amănuntul, înregistrarea contractelor de
muncă, confecționarea ștampilei, etc , aspecte juridice asupra cărora nu voi insista, multe
dintre acestea putând fi rezolvate prin apelarea la serviciile unui contabil.

O a treia etapă
După parcurgerea primelor două etape, în cazul anumitor activități se poate începe
desfășurarea propriu-zisă a activității însă există destule situații în care activitatea ce urmează
să o desfășurați necesită obținerea suplimentară a altor avize/autorizații de la diferite instituții
ale statului și fără de care activitatea nu poate fi desfășurată în condiții de legalitate. Vă
propun mai jos, cu titlu orientativ, să consultați două ANEXE, una conținând o listă cu
diferite avize/ autorizații, specifice anumitor obiecte de activitate obligatorii să le dețineți în
funcție de specificul activității, iar cea de-a doua conținând diferite obligații fie cu caracter
general sau specific anumitor activități, cu remarca că enumerarea
tuturor acestor
avize/autorizații/diverse obligații nu este una exhaustivă și în consecință acestea nu epuizează
pe de-a întregul toate obligațiile prevăzute de lege.

ANEXA 1 - Listă orientativă cu diferite autorizații și avize necesare, în
funcție de obiectul de activitate și tipul amplasamentului
1) Autorizație/ acord/ aviz de la primăria în raza căreia se desfășoară activitatea, mai multe

detalii legate de acest aspect puteți consulta urmând link-ul
https://drive.google.com/file/d/0B4Y85ZlbbM8IVndYZm5XVXZZU0k/view
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următor

2) Autorizație de mediu în cazul restaurantelor cu peste 100 de locuri, curățătorie chimică,

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)

vopsitorie chimică, hipermarketuri, supermarketuri ( > 400 mp), centru comercial, stații Peco,
comerț cu ridicata - produse chimice, deșeuri, combustibili, spălătorie- vopsitorie auto, etc. Ordinul nr. 1798/2007- (APM)
Dovada înregistrării sanitar-veterinare - pentru comercializarea produselor alimentare de
origine animală sau nonanimală, alimentație publică, mijloc de transport produse de origine
nonanimală, pensiune turistică, unități de vânzare prin internet, staţie spălare şi dezinfecţie
mijloace de transport produse de origine animală, producția oricărui produs de origine
nonanimală, etc, conform Ordinului ANSVSA nr.111/2008.
Înregistrarea sanitară veterinară/autorizarea sanitară veterinară de funcţionare pentru unitățile
din domeniul farmaceutic – veterinar (depozit, farmacie, punct farmaceutic) în conformitate cu
prevederile Ordinului ANSVSA nr. 83/2014, cu modificările și completările ulterioare.
Autorizația sanitar-veterinară pentru unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă
şi/sau distribuie produse de origine animală precum: piaţă agroalimentară, hală pentru
desfacerea produselor de origine animală, mijloc de transport al alimentelor de origine
animală, depozit frigorific, unitate de reambalare, abator, unitate de tranşare, unităţi de carne
tocată, preparată, separată mecanic, fermă de acvacultură, unitate de procesare a produselor
lactate, unităţi de procesare si ambalare a ouălor, unităţi de prelucrare a mierii de albine, etc.conform Ordinului ANSVSA nr.57/2010.
Autorizație /înregistrare sanitar veterinară, pentru activitățile prevăzute de Ordinul nr.
16/2010 (magazin comercializare animale companie și hrană pt. acestea, pensiune animale
companie, frizerie animale, operațiuni DDD, magazin comercializare pui de o zi, mijloace de
transport animale vii, expoziție sau pensiune animale, adăpost câini, lac pescuit,
hipodrom,manej (călărie), fabrică hrană animale, târg animale, crescătorie pești, etc.)
Autorizație/înregistrare sanitar-veterinară, conform prevederilor Ordinului nr. 44/2017 pentru
unităţile ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de
transport al hranei pentru animale precum sunt: Depozite/Distribuitori, magazine de hrană pt.
animale, care comercializează aditivi furajeri sau preamestecuri preparate cu ajutorul unor
aditivi furajeri precum și produsele menţionate în cap. 1 și 2 din anexa IV la Regulamentul
(CE) nr. 183/2005, aditivi furajeri sau preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi furajeri,
alți decât cei menționați la cap.1 și 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005,
magazine furaje(înregistrare), trasportatori, producători de furaje pt.animale.
Autorizație privind securitatea la incendiu pentru unitățile care se încadrează în categoriile de
construcții și amenajări prevăzute de H.G. nr.571/2016 –săli aglomerate, spații situate la
subsol, demisol, pod, acoperiș tip terase – cu suprafață > 100 mp, restaurante peste 200 mp,
spații comerciale, de cultura, policlinici, autogara, productie depozitare > 600 mp, spații
comerciale > 200 mp situate în clădiri de locuit colective, structuri de primire turistice cu mai
mult de 16 locuri de cazare sau 8 camere, birouri-bănci-asigurări >600 mp, dispensarepoliclinici > 400 mp, clădiri supraveghere copii cu suprafata > 150 mp, centru de agrement >
600 mp sau > 200 mp daca spatiul se afla in cladire de locuit colectiva, amenajări temporare >
200 de locuri pe scaune in interior sau > 1000 in exterior, clădire parcaj > 10 mașini, stații
Peco cu capacitate stocare < de max.300 mc lichide petroliere, amenajari temporare in aer
liber pt. spectacole sau intruniri > 200 locuri pe scaune, ori avand destinatia comerciala cu aria
> 2500 mp.(ISU)
Autorizație sanitară de funcționare - pentru activitățile de asistență medicală, stomatologică,
activităţi de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală, alte activități
referitoare la sănătatea umană – fizioterapeuti, masaj medical etc- OMS nr. 1030/2009 (DSP)
Autorizație de funcționare emisă de Ministerul Sănătății – în cazul farmaciilor- Leg, nr.
266/2008
Certificat de înregistrare pentru comercializare produse de uz fitosanitar- O.G. nr.41/2007(Dir.Agricola)
Autorizație pentru comercializarea semințelor și materialului săditor- Leg.nr. 266/2002(Isp.Teritorial pt.calitatea semintelor si material saditor)
Autorizaţie pentru activităţi de schimb valutar ( pt.sediu), precum și după codul statistic unic
pentru fiecare punct de schimb valutar (scrisoarea de atribuire) - Ordin MFP nr. 664/2012
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14) Autorizație ( pt.sediu) -operațiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase- case de amanet,
15)
16)
17)
18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)

comert cu metale prețioase - O.U.G. nr.190/2000 (ANPC)
Licență de turism, pentru agențiile de turism- H.G. nr.1267/2010(MT)
Autorizație Autoritatea Rutieră Română (școli de șoferi)- Ordin nr.75/2014
Autorizatie Registrul Auto Român (service auto, dezmembrari) - O.G. nr.82/2000
Autorizație de la Inspectoratul. Teritorial de Muncă precum și de la Inspectoratul Județean de
Poliție, pentru comercializarea articolelor pirotehnice, Leg. nr. 126/1995
Autorizatie de recoltare/achizitionare/comercializare, eliberată de APM, în baza Ordinului
nr.410/2008, pentru comercializarea de plante, fructe de pădure, nevertebrate, etc., recoltate
direct din mediul natural. În cazul comercializării ciupercilor din flora spontană, este
obligatoriu să se facă dovada autorizației eliberata de DSP Sibiu, Leg. nr.30/2006 republicată,
privind folosirea ciupercilor din flora spontană.
Documentul care atestă înscrierea în Registrul de evidenţă a BNR, a instituțiilor financiare
nebancare, casele de amanet, casele de ajutor reciproc precum și alte entități care desfășoară
activități de creditare din fonduri publice-Leg. nr.93/2009
Aviz de funcționare emis de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor
Medicale, în baza prevederilor Legii nr.95/2006, în cazul activității de optică medicală sau a
celorlalte activități menționate în Ordinul nr.1008/2016.
Dovada înregistrării/înscrierii în Registrul naţional al programelor pentru calculator, din cadrul
Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în cazul comercializării/închirierii/distribuirii de
programe de calculator, conform prevederilor cuprinse în O.G. nr.25/2006, cu modificările și
completările ulterioare.
Autorizatie comercializare și service aparate de marcat fiscale în care solicitantul este
menționat (acreditat) de titularul autorizației pentru comercializarea şi/sau service-ul unui
aparat de marcat electronic fiscal fiind menționat scriptic în autorizaţie, potrivit
prevederilor (MFP) - O.U.G. nr.28/1999.
Autorizație de funcționare eliberată de Autoritatea de Supraveghere Financiară pt. societățiile
de asigurare/ reasigurare, eliberată în baza Legii nr. 237/2015.

Autorizație de funcționare eliberată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru
broker de asigurare, eliberată în conformitate cu prevederile Legii nr.32/2000.
26) Contract cu un broker de asigurare şi/sau de reasigurare în cazul asistenților în
brokeraj, în conformitate cu Legea nr.32/2000.
27) Contractul de agent în cazul agentului de asigurări, încheiat cu un asigurător ori
reasigurător, în conformitate cu Legea nr.32/2000.
28) Autorizație eliberată de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru societăţi de
25)

administrare a investițiilor, traderi, consultanți în investiții – Legea 297/2004.
29) Autorizație eliberată de BNR, în baza OUG nr.99/2006, pentru bănci, organizaţii

cooperatiste de credit, bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ, bănci de
credit ipotecar
30) Atestat pentru distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat,

31)

32)
33)

34)

Ordin nr.1850/2016.(ANAF-Birou vamal interior-contribuabili mici, Directia generala a
Vamilor-contribuabili mari)
Atestat de înregistrare-comercializare în sistem angro/ en detail de produse energetice
(benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili), Ordin
nr.1849/2016. ( ANAF-Birou vamal interior)
Autorizație de funcționare -agent de muncă temporară eliberată de către Min. Muncii, Familiei
şi Protecţiei Sociale-H.G. nr. 1256/2011
Autorizație de funcționare eliberată în conformitate cu prevederile cuprinse în H.G. nr.
491/2004, în cazul 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.
Autorizaţie de funcţionare eliberată de Ministerul Culturii şi Cultelor în baza avizului
Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, în condiţiile Legii nr. 182/2000, în cazul
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35)

36)
37)

38)

39)

40)

41)
42)
43)

comercializării bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privată, cu excepția celor ce
fac obiectul clasării, potrivit prevederilor din Legea nr. 182/2000.
Copie autorizație eliberată de Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Sibiu, conform
prevederilor Ordinului 147/2017, în cazul comercializări cu amănuntul a vinurilor de masă în
vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi.
Autorizație pentru comercializarea armelor și munițiilor precum și practicarea meseriei de
armurier.Leg.295/2004 (Inspectorat Politie)
Autorizatie de gospodărire a apelor, eliberată de Administrația Națională Apele Române,Leg.
nr. 107/1996- amenajări piscicole/de agrement, statii epurare, canalizare, depozite reziduri
menajere si altele, deversare ape uzate direct în râuri, utilizarea apei subterane , etc.
Operatorii economici care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole
au nevoie de autorizaíe eliberată de Comisia pentru autorizarea distilatorilor care desfăşoară
activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, denumită în continuare Comisia, ca
organ deliberativ fără personalitate juridică, ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul M.A.D.R.,
conform Ordinului 548 / 2016 și a Procedurii publicate în M.OF. nr. 282/2016.
Autorizaţia de comisionar în vamă, eliberată de Autoritatea Naţională a Vămilor în baza H.G.
nr.707/2006, cu modificările și completările ulterioare. Autorizaţia este valabilă pentru unul
sau mai multe birouri vamale, în funcţie de solicitarea persoanei juridice şi dacă sunt
îndeplinite condiţiile de autorizare pentru fiecare dintre aceste birouri vamale.
Notificarea-tip prevăzut în anexa nr. 2 din Decizia nr.313/2017, pentru furnizarea serviciilor
poştale în condiţiile regimului de autorizare generală prevăzut în OUG nr.13/2013 și Decizia
nr.313/2017 emisă de ANCOM.
Comunicații electronice- pt. firme de internet, cablu, telefonie etc. notificarea către ANCOM
în conformitate cu prevederile OUG nr.111/2011 și a Deciziei 987/2012.
Prestarea serviciilor funerare se poate face numai în spaţii autorizate conform prevederilor
Legii 102/2014 coroborat cu prevederile cuprinse în Ordinul 741/2016.
Certificatul eliberat de către Agenţia Naţională Anti-Doping, conform Legii nr.104/2008 si a
normelor de aplicare aprobate prin HG 956/2011, cu privire la autorizarea activităţilor
desfăşurate în sălile de culturism şi/sau de fitness, de către persoane juridice, întreprinderi
individuale şi întreprinderi familiale.

ANEXA 2 – Lista orientativă cu diferite obligații pe care antreprenorul le are

de îndeplinit în funcție ți de obiectul de activitate desfășurat

□

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (2) din O.G. nr.99/2000, cu modificările și
completările ulterioare și art. nr. 1 din Anexa cuprinsă în Ordinul 1225/2003, desfășurarea
activității de comerț cu produse alimentare și alimentație publică se face numai cu personal
calificat în domeniu, atestat prin diplomă / certificat de absolvire sau care a desfăşurat cel
puţin 2 ani de activitate profesională de comercializare a produselor alimentare şi/sau de
alimentaţie publică şi a absolvit un curs de noţiuni fundamentale de igienă în conformitate cu
prevederile stipulate în Ordinul nr.1225/2003. Prevederile menționate anterior se aplică pentru
următoarele ocupații din comerțul cu amănuntul: şef de magazin; vânzător de produse
alimentare; vânzători ambulanți şi asimilaţi; vânzători la domiciliul clientului sau la comandă
prin telefon; măcelar; şef de unitate de alimentaţie publică şi şef de sală; ospatar; barman;
barman-ospătar; bucătar; carmangier; cofetar; patiser; cofetar-patiser. Pentru comerțul cu
ridicata trebuie să îndeplinească aceste cerințe, ocupații precum șef de depozit sau gestionar.

□

Conform prevederilor cuprinse în Legea nr. 252/2003, privind registrul unic de control,
persoanele juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizate
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□

□

□

potrivit legii, au obligaţia să deţină Registrul unic de control. Persoanele fizice autorizate,
asociațiile familiale, întreprinderile individuale pot deține acest registru în măsura în care
doresc. Registrul unic de control se eliberează, de direcţiile generale ale finanţelor publice din
raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul.
Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea
cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu
amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să
utilizeze aparate de marcat electronice fiscale, în conformitate cu prevederile cuprinse în
O.U.G. nr.28/1999, privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare. La solicitarea clienţilor,
utilizatorii vor elibera acestora pe lângă bonul fiscal şi factura.
Toate societățile comerciale care au în gestiune bunuri și valori, au obligația realizării unei
analize de risc la securitatea fizică, conform H.G. 301/2012 prin care se aprobă Normele de
aplicare a Legii nr.333/2003, analiză care va sta la baza adoptării măsurilor de securitate a
obiectivelor, bunurilor şi valorilor. Analiza de risc la securitatea fizică se realizează de
experţi înscrişi în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică , în baza
căreia se va decide oportunitatea întocmirii unui Plan de Pază al obiectivului în cauză, avizat
de Poliția Română. Termenul de realizare, conform HG nr.437/2017 este de 01.07.2018,
pentru societățile înfiinţate până la data de 16 iunie 2012, pentru cele înființate ulterior acestei
date obligația fiind în vigoare.
Operatorii economici, indiferent de obiectul de activitate autorizat, au obligația să aplice
măsuri de igienă și să efectueze periodic operațiuni de dezinsecție, dezinfecție și
deratizare.
Astfel la art. 38, lit.b din Legea nr.96/2005, privind reforma în domeniul sănătăţii
(republicată) se specifică că orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de angajator,
este obligată să asigure fondurile şi condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de igienă,
dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare periodică.
Conform art. 50 din Ordinului nr.119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aceste operațiuni se fac cu respectarea
următoarelor:
- Curăţarea şi dezinfecţia se face cu respectarea procedurilor menționate la art. 50, lit.
a).
- Dezinsecţia periodică se va face, conform prevederilor de la lit. b), la intervale
prevăzute în metodologii aplicabile unor activități specifice, dar nu mai mari de 3
luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni; între
operaţiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de
întreţinere, în funcţie de prezenţa vectorilor.
De menționat că nerespectarea obligaților de mai sus se sancționează contravențional de
către inspectorii aparținând Direcțiilor de Sănătate Publică, în conformitate cu prevederile
cuprinse în H.G. nr. 857/2011.
Pentru anumite activități, față de normele menționate mai sus, sunt aplicabile suplimentar o
serie de norme specifice de igienă, menționând spre exemplificare :

□

-

Ordinul nr.961/2016, în cazul unităților sanitare
Ordinul nr.291/2016, în cazul saloanelor/ centrele de bronzare
Ordinul nr.1136/2007, în cazul cabinetelor de înfrumusețare
H.G. nr.924/2005, pentru operatorii cu activitate în domeniul alimentar

Folosirea oricărui aparat de redare audio-video în incinta unității, în vederea redării muzicii în
scop ambiental sau lucrativ necesită, conform prevederilor Legii nr.8/1996, obținerea unor
licente neexclusive pentru comunicare publică a muzicii în scop ambiental/lucrativ de la
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anumite organisme de gestiune colectivă, în funcție de fiecare situație în parte,
exemplificându-vă mai jos situațiile cele mai des întâlnite:
a) În cazul în care folosiți muzica în scop ambiental/lucrativ, difuzată în format
audio( fără imagini video) aveți nevoie de licență neexclusivă de la următoarele
organisme de gestiune colectivă:
 UCMR-ADA, e-mail : ada@ucmr-ada.ro sau pe site-ul web:
www.ucmr-ada.ro
 CREDIDAM, e-mail: office@credidam.ro, sau pe site-ul web:
www.credidam.ro
 UPFR, e-mail: secretariat@upfr.ro, sau pe site-ul web:
https://www.upfr.ro
b) În cazul în care dețineți în unitate televizoare sau alte echipamente de redare
video pe care le folosiți la redarea înregistrărilor audiovizuale veți avea
obligația să dețineți suplimentar față de cele trei licențe menționate la pct.
a), alte 2 licențe licențe neexclusive de comunicare publică eliberate de
următoarele organisme de gestiune colectivă:
 DACIN-SARA, e–mail: office@dacinsara.ro, adresă web:
http://dacinsara.ro, licența însă se obține de la organismul de
gestiune colectivă UPFR
 UPFAR-ARGOA, e-mai:office@upfarargoa.ro, sau pe site-ul
web: http://www.upfarargoa.ro
c) În cazul în care doriți să realizați un play-list propriu de piese muzicale pe care
doriți să le difuzați în scop ambiental/lucrativ aveți obligația să solicitați licență
de reproducere, emisă de UPFR și /sau ADPFR (e-mail: office@adpfr.ro, adresă
web: http://www.adpfr.ro) la care se vor adăuga licențele menționate la pct. a).
Atenție! În acest caz, conform prevederilor din OG nr.25/2006, puteți realiza
play-listul de piese muzicale doar din piese muzicale (fonograme) achiziționate
legal, cu marcaje holografice și care sunt deţinute în spaţiul în care se realizează
comunicarea publică. Pentru comunicarea publică a fonogramelor care nu au
fost produse în scop comercial (achiziționate legal din comerț) 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.

□

Comercializarea cu ridicata de fonograme (înregistrări sonore) pe orice suport precum și de
programe pe calculator, necesită înscrierea într-un registru special gestionat de ORDA (
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, http://www.orda.ro), solicitantului eliberându-i-se
în acest sens un certificat de înregistrare, conform prevederilor cuprinse în OG nr.25/2006.

□

Comercializarea cu amănuntul, în magazine specializate, a programelor pentru calculator ,
necesită înscrierea într-un registru special gestionat de ORDA ( Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor, http://www.orda.ro), solicitantului eliberându-i-se în acest sens un
certificat de înregistrare, conform prevederilor cuprinse în OG nr.25/2006.

□

Vânzarea produselor cu preț redus, se face cu respectarea prevederilor cuprinse la art. 16 –
33 din O.G. nr.99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu
modificările și completările ulterioare și în baza normelor de aplicare a acesteia aprobate prin
H.G. nr.333/2003. În cazul reducerilor de preț sub forma vânzărilor de soldare precum și a
celor de lichidare a stocurilor, comerciantul are obligația să notifice acest fapt Primăriei în a
cărei rază își desfășoară activitatea.

□

Operatorii economici care desfășoară activități comerciale în afara spațiilor proprii precum ar
fi domeniul public, domiciliul / locul de muncă/ de studiu al clientului, orice alte spații
publice, au obligația, conform O.G.99/2000, să elibereze legitimații pentru vânzătorii direcți,
angajați în acest sistem de vânzare. Legitimaţiile trebuie să conţină numele, prenumele şi
fotografia
vânzătorului,
denumirea
şi
sediul
comerciantului,
semnătura
administratorului/directorului şi vor fi vizate trimestrial. Vânzătorii sunt obligaţi să se
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□

legitimeze înaintea prezentării produselor/serviciilor oferite, precum şi la solicitarea
consumatorilor.
Unui comerciant îi este interzis să desfășoare activitate de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în aceiași suprafață de vânzare în conformitate cu prevederile cuprinse în O.G.
nr.99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările și
completările ulterioare. Sunt necesare, încăperi diferite precum și gestiuni diferite pentru cele
două tipuri de comerț.

□

Amplasarea mijloacelor de publicitate (afis, 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 si
în baza „ Regulamentului Local de publicitate, privind amplasarea si autorizarea mijloacelor
de publicitate adoptat la nivelul fiecărei primării ”

□

Operatorii economici care montează în cadrul unităților comerciale un sistem de camere
video, trebuie să notifice acest fapt către Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal - pe scurt ANSPDCP, conform prevederilor Legii nr. 677/2001,
privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a Deciziei nr. 52/2012, modificata prin
Decizia 200/2015, a ANSPDCP. Pentru mai multe informatii se poate contacta institutia la
adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; tel.+40.318.059.211,
+40.318.059.212; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro; fax +40.318.059.602. Existenţa
sistemului de supraveghere video va fi semnalată prin intermediul unei pictograme care să
conţină o imagine reprezentativă cu vizibilitate suficientă şi poziţionată la o distanţă
rezonabilă de locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere video.

□

□

□
1.
2.

3.
4.
5.

Exploatarea echipamentelor pentru agrement – parcuri de distracție, se face în baza și cu
respectarea prevederilor cuprinse în H.G. nr.435/2010, cu modificările și completările
ulterioare, a Legii nr.64/2008, republicată, în baza Prescripţiei tehnice PT R 19-2002, editia 1,
"Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul
parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joaca" aprobate prin Ordinul nr. 98/2003, a Ordinului
nr.130/2011, Ordinul nr..1053/2016, Ordinul nr.2154/2009, precum și alte acte normative
incidente.
Magazinele second-hand, au obligația conform H.G. nr.163/2007, să comercializeze doar
acele produse care au fost supuse în prealabil unor operaţiuni de curăţare, dezinfecţie şi
dezinsecţie efectuate de persoane fizice sau juridice specializate în domeniu, produsele fiind
însoţite de un document distinct pentru fiecare lot care certifică efectuarea operaţiunilor
respective. Etichetele aplicate pe fiecare articol trebuie să menționeze anumite informații
privind substanța biocidă cu care a fost tratat articolul de îmbrăcăminte/încălțăminte, în
condițiile menționate de art. 58 din Regulamentul UE nr.528/2012. Pentru o mai bună
informare a comerciantului asupra datelor ce sunt necesare a fi menționate pe etichetă este
recomandat acestuia să solicite detalii suplimentare Direcției de Sănătate Publică.
Operatorii economici care desfășoară diverse activități ce includ produse alimentare au
obligația să respecte, în funcție specificul activității, prevederile legale cuprinse în actele
normative menționate mai jos, enumerarea acestora neavând un caracter exhaustiv:
H.G. nr. 924/2005, privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare,
cu modificările și completările ulterioare.
Ordinul nr.976/1998, privind aprobarea Normele de igienă privind producţia, prelucrarea,
depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările și completările
ulterioare.
O.U.G. nr. 97/2001, privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării
alimentelor, cu modificările și completările ulterioare.
HG nr.954/2005, privind aprobarea Regulilor specifice de igiena pentru alimente de origine
animala, cu modificările și completările ulterioare.
HG nr.1197/2002, pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în
contact cu alimentele, cu modificările și completările ulterioare.
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6. Legea nr.150/2004, privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările
și completările ulterioare.
7. Ordinul nr. 1956/1995, privind introducerea şi aplicarea sistemului H.A.C.C.P (Hazard
Analysis Critical Control Point) în activitatea de supraveghere a condiţiilor de igiena din
sectorul alimentar.
8. OUG nr.97/2001, privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor,
republicată.
9. Legea nr.321/2009, privind comercializarea produselor alimentare, republicată.
10. Ordinul nr.392/2013, privind stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească
operatorii economici care comercializează produse de panificaţie pe teritoriul României, cu
modificările și completările ulterioare.
11. Ordinul nr.134/2010, pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea,
comercializarea şi controlul oficial al temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate
consumului uman.
12. Ordinul nr.10/2008, privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura
pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de
origine animală destinate consumului uman.
13. Ordinul nr.333/2002, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind producerea,
comercializarea si utilizarea carnii separate mecanic.
14. Legea nr.88/2016, privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea
laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate.
15. Ordinul nr.494/2002, pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea cărnii de porc.
16. Ordinul nr.206/2002, pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea cărnii de
pasăre.
17. Ordinul nr.510/2002, pentru aprobarea Normelor de comercializare a pestelui şi a altor
vietuitoare acvatice.
18. OG nr.24/2016, privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor
de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.
19. HG nr.415/2004, privind regimul de comercializare a ouălor.

□

Operatorii economici au obligația expunerii în incinta unității comerciale, într-un loc vizibil, a
unor afișe/plachete precum:

o

Conform Legii nr. 349/2002, pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului
produselor din tutun:


o
o

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:


o

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,


o

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

modelul de plachetă prevăzută în Anexa 2.1 din Ordinul nr.
594/2014, aferentă județului Sibiu.

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:
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o
o

Conform unor prevederi adoptate la nivel local:
 Autorizația/acordul/ avizul de funcționare eliberată de primărie
Conform prevederilor Ordinului 5/2010 cu modificarile ulterioare, privind
informarea consumatorilor în legătură cu produsele şi serviciile supuse controlului
sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor care sunt puse la dispoziţia acestora
de către persoanele fizice şi juridice.


o

o

o

o

Planul de evacuare – schița de intervenție în caz de incendiu

modelul de plachetă prevăzută in Monitorul Oficial
nr.333/2010 pag.13

Conform art. 33, alin.14 din Legea nr.32/2000, intermediarii în asigurări şi/sau în
reasigurări, sunt obligaţi să afişeze la toate sediile, principale şi secundare, la loc
vizibil, copii după certificatul de înmatriculare emis de Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor, pentru brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare, ori după certificatul
de înregistrare emis de asigurători sau reasigurători, pentru agenţii de asigurare sau de
reasigurare, persoane juridice, după înregistrarea în registrul prevăzut la art. 34 alin.
(4).
Conform Legii nr.104/2008 si a normelor de aplicare aprobate prin HG 956/2011
(art.5, alin.4), cu privire la autorizarea activităţilor desfăşurate în sălile de culturism
şi/sau de fitness, de către persoane juridice, întreprinderi individuale şi întreprinderi
familiale, o copie a certificatului eliberat de Agenţia Naţională Anti-Doping se va
afişa la sala de culturism şi/sau fitness, într-un loc accesibil şi vizibil publicului.
Conform Ordinului 183/2016, operatorii economici care comercializează către
populaţie pâine, produse de panificaţie şi produse de patiserie obţinute din produse
congelate, precum şi restaurantele/pizzeriile care utilizează la prepararea meniurilor
produse alimentare congelate au 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, cu menţiunea "produs/din produs decongelat".
Conform art. 13 din HG nr.1267/2010, privind eliberarea certificatelor de clasificare,
a licenţelor şi brevetelor de turism, operatorii economici care desfăşoară activităţi
specifice agenţiilor de turism au obligația să afişeze în incinta agenţiei de turism şi a
reprezentanţelor/sediilor secundare ale acesteia copia licenţei de turism şi/sau a
anexei la aceasta, precum şi numărul de telefon al autorităţii administraţiei publice
centrale responsabile în domeniul turismului, pentru a fi cunoscute de turişti;

□

Comercializarea materialelor pentru construcții se face, începînd cu data de 19.noiembrie
2017, însoțite de documentația prevăzută în HG nr. 668/2017 și Regulamentul UE
nr.305/2011. Comercializarea produselor pentru construcții fără a fi însoțite de documentele
menționate în actul normativ mai sus menționat, se sancționează cu amendă contravețională
cuprinsă între 30000-40000 lei.

□

Obligația dotării cu terminale de plată care să permită efectuarea plăților prin
intermediul cardurilor de debit și credit. Toate persoanele juridice care desfășoară activități
de comerț cu amănuntul și care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10000 de euro,
au obligația, începând cu data de 01.01.2017, să accepte plăți și prin intermediul cardurilor de
debit sau de credit, conform prevederilor cuprinse în Legea nr.209/2016 prin care se modifică
și completează O.U.G. nr.192/2003, privind introducerea sistemelor moderne de plată.

□

Operatorii economici care efectuează comerț cu amănuntul au obligația să indice preţul de
vânzare şi preţul pe unitatea de măsură, la produsele existente în suprafeţele de vânzare, în
scopul informării complete, corecte şi precise a clienților, în conformitate cu prevederile
cuprinse în H.G. nr. 947/2000 (republicată), cu modificările și completările ulterioare.
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□
□
□

□

□
□

Comercializarea produselor alimentare se face respectând regulile de etichetare în
conformitate cu prevederile cuprinse în H.G. nr. 106/2002, cu modificările și completările
ulterioare
Comercializarea cu amănuntul sau cu ridicata a produselor ambalate, incumbă operatorului
economic obligația gestionării ambalajelor respective, conform prevederilor cuprinse în Legea
249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.
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.
Cabinetele de înfrumusețare (frizerie, cosmetică, manichiură-pedichiură, tatuare, etc)
corporală trebuie să respecte anumite norme de igienă prevăzute în Ordinul nr. 1136/ 2007,
privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală, cu
modificările și completările ulterioare. În cadrul acestora, realizarea operațiunilor de curăţare,
dezinfecţie şi sterilizare se face cu respectarea dispoziţilor Ordinului nr. 961/2016 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare,
cu modificările și completările ulterioare. Deşeurile periculoase rezultate în urma activităţilor
se colectează separat, se depozitează, se transportă şi se neutralizează, în conformitate cu
prevederile Ordinului nr. 1.226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deşeurilor rezultate din activităţi medicale, cu modificările și completările ulterioare. În
conformitate cu prevederile Ordinului 1225/2003, personalul de deservire din cadrul acestor
cabinete trebuie să posede calificarea necesară și totodată să fi absolvit un curs privind
noțiunile fundamentale de igienă.
Saloanele / centrele de bronzare sunt obligate să respecte normele de igienă aprobate prin
Ordinul 291/2016.
Derularea unei activități economice generează de regulă deșeuri și indiferent de cantitatea
acestora, operatorul economic este obligat să respecte prevederile Legii nr.211/2011, privind
regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare. Toți operatorii economici, care
prin activitatea lor produc și dețin deșeuri, sunt obligaţi să încadreze fiecare tip de deşeu
generat, în lista deşeurilor prevăzută de H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii
deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu
modificările și completările ulterioare.

□

Operatorii economici care comercializează produse textile trebuie să respecte normele privind
utilizarea denumirilor de fibre textile, etichetarea și marcarea corespunzătoare a
compoziției fibroase a produselor textile, normele privind etichetarea sau marcarea produselor
care conțin părți care nu sunt textile, de origine animală și normele privind determinarea
compoziției fibroase a produselor textile prin analiza cantitativă a amestecurilor binare și
ternare de fibre textile, în conformitate cu prevederile cuprinse în Regulamentul (UE) nr.
1007/2011 al U.E., transpus direct în legislația românească prin H.G.nr. 699/2012.

□

Comercianții au obligația pentru toate produsele comercializate, cu excepția celor pentru care
există prevederi legale specifice de securitate, ca pe baza informațiilor obținute de la
producător / importator şi a cunoştinţelor profesionale să se asigure că produsele oferite spre
comercializare sunt sigure, din punct de vedere al protecției și sănătăți consumatorului şi să
informeze consumatorii asupra factorilor de risc în utiliarea/consumul acestora, în
conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr.245/2004, privind securitatea generală a
produselor, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile cuprinse în
O.G.nr.99/2000.
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□
□
□
□
□
□

□
□

□

□

□

Operatorii economici care comercializează produse de folosință îndelungată, sunt obligați să
asigure conformitatea produselor și a garanțiilor asociate acestora conform prevederilor
cuprinse în Legea nr.449/2003, privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, cu
modificările și completările ulterioare.
Operatorii economici care comercializează baterii și acumulatori auto, sunt obligați să
respecte
dispozițiile cuprinse în H.G. nr.1132/2008, privind regimul bateriilor şi
acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările și completările
ulterioare.
Comercializarea echipamentelor electrice și electronice, obligă operatorul economic să
respecte prevederile cuprinse în O.U.G. nr.5/2015, privind deşeurile de echipamente
electrice şi electronice.
Comercializarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere (
piese și diferite substanțe), se face în conformitate cu prevederile cuprinse în Ordonanța nr.
80/2000, cu modificările și completările ulterioare.
Operatorii economici care comercializează anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate
reutilizării, sunt obligate să respecte prevederilor cuprinse în H.G. nr. 170/2004, privind
gestionarea anvelopelor uzate.
Comercializarea lemnului se supune, începând cu data de 21.10.2017, unui regim special
prevăzut de H.G. nr.470/2014 (valabilă până în 31.12.2018), pentru aprobarea Normelor
referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul
spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund,
precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin
operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.
În conformitate cu 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.
Operatorii economici care comercializeaza produse ecologice au obligația cf. prevederilor
OUG nr.34/2000, privind produsele agroalimentare ecologice, şă își înregistreze aceasta
activitate la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate,
şi de a se supune controlului unui organism de inspecţie şi certificare aprobat. Operatorii
economici care comercializează produse ecologice în magazine trebuie să delimiteze un
spaţiu între produsele ecologice şi cele convenţionale, în conformitate cu prevederile
art.19,alin.(8) din Ordinul nr.895/2016.
Operatorii economici care comercializeaza produse traditionale romanesti au obligația cf.
prevederilor Ordinul 724/2013, privind atestarea produselor tradiţionale, să înregistreze
aceste produse în registrul naţional al produselor tradiţionale, denumit în continuare RNPT
care se publică anual pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. La locul de
comercializare a produselor tradiţionale sunt obligatorii afişarea fotocopiilor atestatelor de
înregistrare în RNPT şi respectarea condiţiilor de comercializare conform legislaţiei în
vigoare. Atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti se
face conform prevederilor Ordinului nr.394/2014.
Operatori economici ce dețin piscine (ștranduri) destinate publicului larg, sunt obligați șă
respecte prevederile cuprinse la cap. VI din Ordinul nr.119/2014, pentru aprobarea Normelor
de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei și de asemenea să dispună
măsurile necesare pentru preîntâmpinarea accidentelor prin respectarea și aplicrea prevederilor
cuprinse în HG nr. 1136/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea
serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă.
Comercializarea produselor cosmetice se face cu respectarea prevederilor cuprinse în HG
147/2015, privind adoptarea unor măsuri pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor
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Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30
noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 655/2013
al Comisiei din 10 iulie 2013 de stabilire a unor criterii comune pentru justificarea
declaraţiilor utilizate în legătură cu produsele cosmetice care transpune in mod direct aplicarea
prevederilor Regulamentului CE nr.1223/2009,
Operatorii economici au obligația declarării la organele fiscale, înainte de aplicare, a
adaosurilor comerciale şi a celor de comision, conform prevederilor art. 1, lit.f din Legea
12/1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau
prestări de servicii ilicite.
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