ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
COM. GRĂDIŞTEA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 21 din 24.05.2017
privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea / vizarea anuala a autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţilor înregistrate în grupele C A E N 561 - restaurante, 563 - baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi
932 - alte activităţi recreative şi distractive, la nivelul comunei Grădiştea

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRĂDIŞTEA
întrunit în şedinţă ordinară de lucru în ziua de 24.05.2017, orele 15
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Grădiştea.
- raportul viceprimarului comunei Grădiştea,
- avizul comisiei de specialitate pentru:
- agricultură, protecţia mediului, gospodărie comunală. comerţ. sen'icii, amenajarea
teritoriului şi urbanism,
- prevederile art. 475, alin.(3) - (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată.
- prevederile art. 183, alin.2 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
actualizată;
- prevederile H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie
publică neincluse în structurile de primire turistice;
- prevederile art. 36, alin.9 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată şi actualizată;
^ L u â n d în considerare dispoziţiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
^ î n temeiul prevederilor art. 39 alin.l, art, 45 alin. 1 şi art. 115 alin.l lit. b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. (1) Se aprobă Regulamentul privind eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţilor înregistrate în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - baruri şi
alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - alte activităţi recreative şi distractive, Ia
nivelul comunei Grădiştea, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă modelul cererii pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea
activităţilor prevăzute la art.475, alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conform
Anexei nr. /, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă modelul declaraţiei pe propria răspundere privind tipul unităţii de alimentaţie
publică conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4) Se aprobă modelul autorizaţiei de funcţionare conform Anexei nr. 3, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(5) Se aprobă modelul cererii privind vizarea autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor
prevăzute la art. 475, alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, conform Anexei nr. 4,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(6) Se aprobă Anexa nr.5 - Caracterizarea tipurilor de unităţi de alimentaţie publică. Anexa
nr.5 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2.

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică, respectiv se comunică:
Primarului comunei Grădiştea, care va aduce la îndeplinire prevederile acestei
hotărâri prin compartimentele de specialitate,
cr
Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov,
în vederea exercitării controlului cu privire Ia legalitate.

P R E Ş E D I N T E DE Ş E D I N Ţ A ,
Chivu

Contrasemnează,
S E C R E T A R U L C O M U N E I Grădiştea

Una

Cis^

Anexă la H.C.L. nr. 21 din 2 4 . 0 5 . 2 0 1 7
Re g u l a m e n t
privind eliberarea/ vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor
înregistrate în grupele CAEN 5 6 1 - restaurante, 5 6 3 - baruri şi alte activităţi de servire
a băuturilor şi 9 3 2 - alte activităţi recreative şi distractive
A r t . 1 Prin prezentul regulament se stabileste procedura de eliberare/ vizare anuală a autorizaţiei de
funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza administrativ teritorială a
comunei Grădiştea.
A r t . 2 (1) Comercianţii, indiferent de forma juridică de funcţionare, care desfăşoară activităţi
prevăzute in Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN 561- restaurante, CAEN 563baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi CAEN 932 - alte activităţi recreative şi distractive, au
obligaţia obţinerii autorizaţiei de funcţionare.
(2) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care persoana
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se
află sediul sau punctul de lucru.
(3) Caracterizarea unităţilor de alimentaţie publică este prevăzută în Hotărârea Guvernului nr.
843/1999, privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de
primire turistice - Anexa 5 la prezentul regulament.
A r t . 3 (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor de
alimentaţie publică prevăzute la art. 2 alin. 1 este 200 lei.
(2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică este anuală şi se achită la deschiderea punctului de lucru, integral, anticipat eliberării, indiferent
de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal.
A r t . 4 Pentru eliberarea autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţilor - înregistrate in grupele CAEN
561, cod CAEN 563 şi cod CAEN 932, solicitantul trebuie să depună la registratura primăriei
următoarele documente:
- Act de identitate - Bl/ CI (copie) al reprezentantului legal;
- cerere, conform modelului anexat la regulament - Anexa 1;
- certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
- actul constitutiv sau statutul societăţii comerciale, iar în cazul persoanelor fizice autorizate, al
întreprinderilor individuale şi familiale - rezoluţie;
- certificatul constatator emis în baza Legii nr. 359/2004 de Biroul Unic de pe lângă Oficiul Registrului
Comerţului pentru punctul de lucru;
- declaraţie pe proprie răspundere privind tipul unităţii de alimentaţie publică conform H.G. 843/1999
privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire
turistice - Anexa 2 la prezentul regulament;
- documente privind spaţiul în care se desfăşoară activitatea:
a) în cazul în care spaţiul în care se desfăşoară activitatea este proprietatea societăţii comerciale
solicitante sau a reprezentantului legal al acesteia, se va prezenta „adeverinţa" eliberată de Serviciul de
Impozite şi Taxe din care să rezulte că deţine în proprietate spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea,
precum şi un certificat fiscal din care să rezulte că societatea nu înregistrează debite restante la bugetul
local;
b) în cazul în care spaţiul în care se desfăşoară activitatea nu este proprietatea solicitantului
autorizaţiei, se va prezenta actul în baza căruia funcţionează la acea adresă (contract de închiriere,
comodat, concesiune etc).
- Autorizaţia sanitară de funcţionare - copie;
- Autorizaţia sanitar-veterinară sau negaţie;

- Autorizaţia de mediu sau negaţie;
- Autorizaţia pentru securitate la incendii sau negaţie;
- Autorizarea funcţionarii din punct de vedere al securităţii si sănătăţii in munca - emisă de
Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov;
- avizul comitetului executiv si cu acceptul proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan
orizontal si vertical, spaţiul, în cazul condominiilor, acordul vecinilor, exprimat in forma autentică, în
vederea schimbării destinaţiei imobilelor existente sau, dupa caz, autorizaţia de construire eliberată
pentru schimbarea de destinaţie a spaţiului, cu excepţia cazurilor în care în extrasul CF există
menţiunea ca este spaţiu cu ală destinaţie decât aceea de locuinţă, cu specificaţia clară ca spaţiul este
destinat pentru alimentaţie publică;
- contractul cu operatorul de salubritate ce-şi desfăşoară activitatea pe raza comunei Grădiştea, ultima
factură emisă şi chitanţa de plată - copii;
- orarul de funcţionare propus, cu semnătura reprezentantului legal;
- dovada achitării taxei pentru emiterea/vizarea autorizaţiei;
- certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, eliberat de Compartimentul de taxe
şi impozite din cadrul Primăriei comunei Grădiştea, care să ateste îndeplinirea tuturor obligaţiillor
fiscale , la data solicitării emiterii autorizaţiei de funcţionare.
A r t . 5 Orarul de funcţionare:
(1) Fiecare comerciant îşi stabileşte orarul de funcţionare cu respectarea regulilor înscrise in legislaţia
muncii si cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare privind liniştea si ordinea publică.
(2) Orarul de funcţionare se înscrie în autorizaţia emisă de primar.
(3) Orarul de funcţionare se afişeaza la intrarea in unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul
fiind obligat sa asigure respectarea acestuia.
A r t . 6 (1) Taxa se plăteşte la Compartimentul Impozite si taxe locale, compartimentul persoane
juridice sau prin ordin de plata in contul bugetului local. Copia documentului de plata se va anexa
documentaţiei depuse in vederea eliberării autorizaţiei.
(2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei se încasează pentru fiecare punct de lucru în parte.
Art. 7 (1) Autorizaţia de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică va fi
eliberată, la cererea agentului economic, în termen de 30 de zile de la solicitare, dacă sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute la art. 4.
(2) în situaţia în care se constată că documentaţia depusă este incompletă, solicitantul va fi notificat, cu
cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului de eliberare, cu privire la documentele necesare pentru
completarea dosarului.
Art. 8 Autorizaţia de funcţionare eliberată se elibereaza de regula pentru o perioada de 5 ani cu
conditia vizării anuale până la la data de 31.03.2017. Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiilor
urmând a se aproba în fiecare an fiscal prin Hotărâre a Consiliului Local.
Art. 9 Vizarea anuală a autorizaţiilor se face până la data de 31 martie, a fiecărui an şi se aplică în baza
unei noi cereri. După această dată se percep majorări de întârziere de 1% pe lună sau fracţiune de lună,
calculate până la data plăţii inclusiv, potrivit art. 183 din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură
fiscală.
Art. 10 Orice modificare faţă de prevederile art. 4, se va aduce la cunoştinţa emitentului în termen de
30 de zile, în scopul emiterii unei noi autorizaţii, iar aceasta se va opera gratuit.
Art. 11 Cererea pentru vizarea anuală a autorizaţiei (Anexa 4) va fi însoţită de următoarele documente:
- autorizaţia de desfăşurare a activităţii - original;
- copii conforme cu originalul a documentelor: aviz sanitar, sanitar veterinar, mediu, protecţia
împotriva incendiilor, protecţia muncii sau puncte de vedere de la autorităţile competente;
- declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte că avizele ce au stat la baza eliberării Autorizaţiei
de desfăşurare a activităţilor, nu au fost retrase;
- dovada achitării taxei de viză a autorizaţiei de funcţionare.
Art. 12 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfasurarea activitatilor prevăzute la art. 2 (1), in
cazul desfiinţării punctului de lucru, nu se restituie.

Art. 13 Autorizaţia de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se ridică de la
sediul Primăriei comunei Grădiştea.
Aceasta va fi redactată în 2 exemplare - exemplarul 1, care va fi eliberat solicitantului şi exemplarul 2,
care va rămâne ataşat la „dosar/ serviciul autorizare".
Art. 14 Modelul de autorizaţie este cel anexat prezentului regulament - Anexa 3.

Anexa 1
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CERERE
eliberarea autorizaţiei

de

funcţionare

pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 475, alin.(3) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal
Societatea comerciala/persoana fizica cu denumirea
CUI/CIF

, înmatriculată la Registrul

Comerţului cu nr

sau actul emis pentru desfăşurarea activităţilor

economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale, intreprinderile familialecu sediul în
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str

, nr

,tel/fax
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,

, reprezentată

prin

, în calitate

de

, al
, identificat cu actul de identitate BI/CI

seria

,nr

, CNP

,cu domiciliul in

România, judeţul/sector

, localitatea

str

,

,

nr

, bl

, sc

, ap

, tel/fax

,vă rog

să aprobaţi eliberarea autorizaţiei de funcţionare în conformitate cu prevederile Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal si H.C.L. nr
impozitelor si taxelor locale pentru anul

/

privind stabilirea

pentru urmatoarea unitate din comuna

Grădiştea:
Unitatea

, situată în

str

,nr

, în care îşi desfăşoară

activitatea

, COD CAEN

pentru care declar pe propria răspundere că are o suprafaţă aferentă de
număr

mp, şi un

de locuri.
Orar de funcţionare:

Data:

Numele si prenumele reprezentantului legal
Semnătură,
Stampila

,

DOMNULUI PRIMAR AL COMUNEI GRĂDIŞTEA, JUDEŢUL ILFOV

Anexa 2

Declaraţie

Subsemnatul
în
str
judeţul
în calitate de
la
Societatea
înregistrat la registrul comerţului sub nr. de înmatriculare
cu sediul social în
, judeţul
, str
nr
, declar pe propria răspundere că unitatea de alimentaţie publică situată în
este de tipul
următoarele caracteristici funcţionale:
1. Total suprafaţă (mp)

cu domiciliul
nr
,
Comercială
/ /.

,

din care:

de servire

;

de pregătire / predare.

de depozitare.

anexe- utilităţi.

(birouri, grupuri sanitare, vestiare etc.)
2. Numărul locurilor pentru consumatori:
Total

?

Din care:

saloane

terasă

Semnătura agentului economic si ştampila societăţii comerciale

grădină de vară

având

ROMANIA
COMUNA GRĂDIŞTEA, JUDEŢUL ILFOV
PRIMĂRIA
Str. Primăriei, nr. 29, Tel. 021-2662760 / fax: 021-2662009, e-mail: primariagradisteaif@yahoo.com

Anexa

nr. 3

A U TORI ZA TIA
NR
În baza prevederilor art. 475 alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, a H.C.L. nr
din
privind eliberarea/vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăsurarea activităţilor înregistrate în grupele CAEN 561 restaurante, 563baruri si alte activitati de servire a băuturilor, 932, alte activitati recreative si distractive si a H.C.L.
nr
din
privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor aplicabile în
comuna Grădiştea, judeţul Ilfov, în anul fiscal 2 0 1 7 ,
S.C./, I I./, P . F . A
CUI
, număr de înregistrare în registrul comerţului
,
având sediul social în
este autorizată să desfăşoare activitate economică de alimentaţie publică în punctul de lucru situat în
, având o suprafaţă totală de
mp,
după cum urmează:
OBIECT DE ACTIVITATE: cod CAEN 561 restaurante • , cod CAEN 563 baruri si alte activitati de
servire a băuturilor • , cod CAEN 932 alte activitati recreative si distractive • ;
ORAR DE FUNCŢIONARE: Luni-vineri:
Sâmbata-duminica:
Modificarea activităţilor aprobate prin prezenta autorizaţie, atrage după sine modificarea
corespunzătoare a autorizaţiei.
Autorizaţia se emite strict pentru activitatea pentru care a fost solicitată si se vizează anual, până la
data de 31 martie.

2016

2017

2018

Primar,
TOMA MIHAIL

2019

2020

Anexa nr. 4

CERER E
privind vizarea Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor

S.C/I.I./I.F./P.F,
înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr
în localitatea
bl
, sc
, ap
, tel

având sediul
nr
,

str
, reprezentată prin

în calitate de
posesor al
CI/BI/pasaport nr
, serie
, eliberat de
,
vă rog să aprobaţi vizarea Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor nr
,
emisă în conformitate cu H.C.L. nr
/
al comunei Grădiştea pentru punctul de
lucru situat în
pentru anul
Anexez prezentei, următoarele documente:
-

Autorizaţia de desfăşurare a activităţii - original,
Dovada achitării taxei de viză,
Cerere viză;
Copii, conforme cu originalul, a documentelor: aviz sanitar, sanitar - veterinar, mediu, protectia
împotriva incendiilor, proiecţia muncii, - 2 ex.

Data:

Semnătura,

Ştampila

Anexa 5

CARACTERIZAREA
tipurilor de unităţi de alimentaţie publică
Ca regula generală, unitatea de alimentaţie publică reprezintă localul public în care se servesc
preparate culinare, produse de cofetarie-patiserie, băuturi, caracterizandu-se prin aceea ca în cadrul lui
se imbina activitatea de pregătire/preparare cu activitatea de comercializare, însoţită de servicii
specifice care asigura consumul acestora pe loc.
1. Restaurant clasic - unitate de alimentaţie publică în care consumatorii sunt serviţi cu un
variat sortiment de preparate culinare de cofetarie-patiserie, cafea, băuturi etc. Pentru crearea unei
atmosfere recreative se pot oferi programe artistice sau alte mijloace de distractie. Personalul de
producţie şi de servire are o calificare de profil.
2. Restaurant cu specific - unitate de alimentaţie publică care prin amenajări, dotări, ţinuta
lucrătorilor şi preparatele culinare oferite corespunde unui specific local, regional, naţional (restaurant
"românesc", "moldovenesc", "dobrogean", "banatean" etc.) sau reprezintă unităţi tradiţionale - han,
crama, coliba, sura etc
3. Restaurant specializat - unitate de alimentaţie publică în care consumatorilor li se oferă, în
principal, un sortiment specializat de preparate culinare şi băuturi, aflat în permanenta în lista-meniu a
unităţii, în condiţiile unor amenajări şi dotări clasice sau adecvate structurii sortimentale (vânătoresc,
pescăresc etc.) care formează obiectul specializării.
3.1. Restaurant-zahana - unitate de alimentaţie publică în care se servesc, în special la comanda,
în tot timpul zilei, produse şi subproduse din carne neportionate (organe), pregătite la gratar şi alese de
consumatori din vitrinele de expunere sau de pe platou, o dată cu luarea comenzii. Sortimentul oferit
mai poate cuprinde: ciorbe, borşuri, tuslama, tochitura, salate, dulciuri de bucătărie şi băuturi.
3.2. Restaurant lacto-vegetarian, dietetic - unitate de alimentaţie publică în care se desfac în
exclusivitate sortimente de preparate culinare pe bază de lapte şi derivate din lapte, oua, carne de
pasare sau de vacă, paste fainoase, orez, salate din legume, precum şi dulciuri de bucătărie, inghetata
şi băuturi nealcoolice.
3.3. Restaurant-pensiune - unitate de alimentaţie publică care oferă mai multe variante de
meniuri complete cu baremuri fixe. Băuturile cuprinse în meniu sunt limitate la sortimentele de
răcoritoare şi ape minerale. Poate funcţiona şi pe bază de abonament.în aceste unităţi se pot oferi
suplimentar diferite sortimente de preparate şi băuturi, inclusiv alcoolice, altele decât cele cuprinse în
cadrul meniurilor zilnice.
4. Braserie - unitate de alimentaţie publică care asigura în tot cursul zilei servirea
consumatorilor cu un sortiment mai restrâns de preparate culinare (preparate reci, minuturi, 1-2 feluri
de mancare), produse de cofetarie-patiserie şi băuturi.
5. Pizzerie - unitate specializată care oferă, cu preponderenta, sortimente de pizza şi de paste
fainoase. Suplimentar se pot oferi gustări, salate, produse de patiserie şi sortiment variat de băuturi,
cu preponderenta slab alcoolizate.

6. Berărie - unitate de alimentaţie publică caracterizată prin vânzarea cu preponderenta a
berii de diverse sortimente, oferită consumatorilor în recipiente specifice (tap, halba, cana, sonde) de
diferite capacităţi, alături de produse şi preparate care se asociaza în consum cu aceasta, precum:
gustări calde şi reci, minuturi (din oua, legume etc.), specialităţi de zahana (1-2 preparate). Se mai
poate oferi un sortiment restrâns de băuturi alcoolice, precum şi băuturi nealcoolice.
7. Bar - unitate de alimentaţie publică cu program de zi sau de noapte în care se desfac
băuturi alcoolice şi nealcoolice, un sortiment restrâns de produse culinare. Cadrul ambiental este
completat cu program artistic, audiţii muzicale, jocuri electronice şi video.
7.1. Bar de zi - unitate care poate funcţiona ca subunitate distinctă în cadrul restaurantelor,
precum şi ca unitate independenta. Oferă consumatorilor o gama variata de băuturi alcoolice şi
nealcoolice, simple sau în amestec, cafea, gustări în sortiment restrâns, specialităţi de cofetărie.
7.2. Bar de noapte - unitate de alimentaţie publică cu caracter distractiv, având orar de
funcţionare pe timpul nopţii. Prezintă un program variat de divertisment, de music-hall şi dans, iar
consumatorilor li se oferă o gama variata de băuturi, mai ales de cocteiluri, gustări, sortiment restrâns de
preparate la gratar, specialităţi de cofetarie-patiserie
7.3. Cafe-bar, cafenea - unităţi specifice desfacerii, cu prioritate, a sortimentelor variate de cafea
şi derivate din ciocolata, cacao, ceai, băuturi alcoolice fine la pahar, băuturi răcoritoare, sandvisuri,
produse de cofetarie-patiserie. în dotarea unităţilor un rol important revine utilajelor pentru pregătirea
cafelei şi, în primul rând, a cafelei expresso.
2.4. Disco-bar, Video-bar, Discoteca - unităţi cu profil de divertisment pentru tineret,
divertismentul fiind realizat prin intermediul muzicii şi al dansului, în acest sens unitatea fiind dotată şi
amenajată corespunzător. Sortimentele oferite sunt asemănătoare celor din baruri, cu deosebirea ca
băuturile vor fi prioritar nealcoolice sau slab alcoolizate, având în vedere ca majoritatea clientelei o
reprezintă tineretul
2.5. Bar biliard - unitate cu profil preponderent recreativ, realizat prin posibilitatea practicării
biliardului, unde se servesc băuturi şi un sortiment restrâns de sandvisuri, produse de patiserie- cofetarie.
2.6. Snack-bar - unitate de alimentaţie publică care asigura clienţilor o servire rapida pe tot
parcursul zilei, cu sortiment restrâns de minuturi, preparate la gratar, produse de cofetarie-patiserie,
băuturi nealcoolice, ceaiuri, cafele şi un sortiment restrâns de băuturi alcoolice. Specific acestui tip de
unitate este prezenta unei tejghele-bar, în spatele căreia preparatele se pregătesc la vederea clienţilor, cu
un front de desfacere care să permită şi servirea directa a consumatorilor.
8. Fast-Food - unitate care propune clientelei sale, în principal tineri, o servire rapida de produse,
la preţuri unitare. Oferta de produse se reduce la un sortiment limitat şi standardizat, de regula bazat pe
un singur produs de baza, şi este prezentată de obicei pe panouri luminoase. Preparatele sunt
preluate de clienţi la casa în momentul plăţii şi consumate pe loc sau în afară unităţii. Produsele sunt
oferite în inventar de servire de unica folosinţă.
9. Unităţi tip bufet, bodega, birt, rotiserie
9.1. Bufet - unitate de alimentaţie publică care funcţionează de obicei independent sau în incinta
unor instituţii. Se oferă, în general, un sortiment restrâns de preparate culinare, calde şi reci, pregătite
în bucataria proprie sau aduse din afară, şi de băuturi
.9.2. Bodega - unitate de alimentaţie publică cu spaţiu restrâns de servire, de larga accesibilitate,
care oferă un sortiment restrâns de gustări şi preparate la gratar, băuturi alcoolice, servite de regula la
pahar, şi nealcoolice, cafea. Servirea se face de regula la tejghea-bar.

9.3. Birt - unitate de alimentaţie publică asemănătoare cu bodega, amplasata de regula în pieţe,
gări, autogări.
9.4. Rotiserie - unitate de alimentaţie publică cu spaţiu restrâns de servire, care oferă clienţilor,
în principal, produse preparate la rotisor, salate, sortiment restrâns de băuturi alcoolice, produse de
patiserie-cofetarie, cafea. Mobilierul caracteristic îl constituie rotisorul amplasat în interiorul spaţiului
de servire şi vitrina frigorifica în care sunt expuşi pui şi alte specialităţi din carne pentru preparat în
prezenta clienţilor.
10. Unităţi tip pub şi bistroSunt unităţi de alimentaţie publică de influenţa englezeasca,
respectiv franţuzeasca, care oferă sortimente de băuturi şi preparate culinare specifice zonelor de
influenţa.
11. Cabaret - unitate de alimentaţie publică cu caracter de recreere şi divertisment în care se
desfăşoară spectacole complexe cu valoare artistică deosebită. Se oferă consumatorilor preparate
culinare de cofetarie-patiserie, diverse băuturi alcoolice şi nealcoolice. De obicei, suprafaţa de servire
este realizată în amfiteatru, pentru ca programul artistic muzical să poată fi vizionat de la toate mesele.
12. Unităţi tip cofetărie, patiserieSunt unităţi de alimentaţie publică care oferă consumatorilor
preparate de cofetarie-patiserie produse în laboratoarele proprii sau în laboratoarele altor unităţi de
profil, biscuiţi şi produse zaharoase ale producătorilor specializaţi, băuturi nealcoolice, cafea, ceai,
fructe, produse specifice micului dejun, precum şi diferite sortimente de băuturi fine pentru consum la
domiciliu. Majoritatea unităţilor de acest tip, pe lângă asigurarea condiţiilor pentru consumul pe loc,
vinde şi produse pentru consum la domiciliu.In aceasta tipologie se încadrează:
12.1. Cofetăriile şi bomboneriile - unităţi specializate în vânzarea de produse de cofetariepatiserie, sortimente de bomboane.
12.2. Patiserie-placintarie - unităţi care vand, în general, produse de patiserie în stare calda, în
acest scop fiind preferabil ca produsele să fie realizate în laboratoarele proprii. La vânzarea acestor.
produse se poate oferi şi bere.
12.3. Simigerie-covrigarie-gogoserie - unităţi cu spaţiu restrâns de servire sau chioşc, amplasate
în zone de trafic pietonal intens, care se pot organiza fie ca spaţii ce reunesc cele trei specialităţi, fie ca
unităţi profilate pe o singura specialitate. Produsele acestor unităţi se vand, de regula, în stare calda.
13. Ceainarie - unitate de alimentaţie publică, specializată în pregătirea şi servirea unei game
largi de ceaiuri, alături de care se oferă sandvisuri şi produse de cofetarie-patiserie.
14. Restaurantele cu caracter socialAceste unităţi sunt restaurante pentru colectivităţi şi sunt
amplasate în incinta instituţiilor sau se pot organiza ca unităţi independente care livreaza, pe baze
contractuale, preparate culinare la sediul/domiciliul persoanelor juridice/fizice.Principalele tipuri de
restaurante pentru colectivităţi sunt:
14.1. Cantina-restaurant - unitate de alimentaţie publică în care mesele sunt servite în general
pe bază de abonamente pentru meniuri unice; dotarea acestor unităţi se face cu mobilier şi inventar
simplu.
14.2. Restaurant cu autoservire (self-service) - unitate de alimentaţie publică cu desfacere
rapida, în care consumatorii îşi aleg şi se servesc singuri cu preparate culinare, de cofetarie-patiserie,
cu băuturi, expuse în linii de autoservire cu flux dirijat. Consumul produselor are loc la mese.
15. Terasa/gradina de vara - funcţionează în sezonul cald fie în structura unei unităţi de
alimentaţie publică, fie ca unitate independenta, de sine stătătoare, oferind un sortiment de băuturi
şi/sau de preparate specific tipologiei anterior prezentate.în cazul în care terasa/gradina de vara
funcţionează ca unitate de sine stătătoare, agentul economic este obligat sa înscrie pe firma

denumirea "TERASA", urmată de tipul unităţii respective (Terasa-bar, terasa-bufet, terasa-restaurant
etc.)
Pentru unităţile de alimentaţie publică cu activitate complexa, care cumulează caracteristici
specifice mai multor tipuri, tipul unităţii va fi declarat în funcţie de activitatea predominanta.

