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PROPUNERE 

 

Articol Textul existent Textul propus Observatii / Argumente 

Art 5, 
(3) 

Operatorul receptor poate dona 
alimente doar catre consumatorul 
final, așa cum au fost recepționate de 
la nivelul operatorilor donatori, sau 
alimente 
gătite/preparate/transformate în 
incinta cantinelor sociale, sau a altor 
obiective de alimentație publică care 
funcționează în baza Legii 292/2011 
 

Operatorul receptor poate dona alimentele 

care intră sub incidența acestei legi în forma în 

care au fost recepționate de la nivelul 

operatorilor donatori, sau alimente 

gătite/preparate/transformate în incinta 

cantinelor sociale sau a altor organisme care 

funcționează în baza Legii 292/2011. Donația 

poate fi făcută către consumatorul final sau 

către un alt operator receptor.  

Formularea actuală exclude băncile de 
alimente, sau alte potențiale organizații 
intermediare, care au capacitate de 
colectare și distribuție mai mare decât 
organizații sau servicii individuale.  
 
Băncile de alimente, spre exemplu, vin atât 
în sprijinul companiilor donatoare, cât și în 
sprijinul organizațiilor care oferă alimentele 
beneficiarului final. 

Art 
5,(4), 2 

Nu se permite donarea către 
consumatorul final si catre operatorul 
receptor a următoarelor alimente 
perisabile: produsele de patiserie 
proaspătă şi de cofetărie, sucuri  de 
legume şi fructe nepasteurizate, 
legume şi fructe pretăiate, semințe 
germinate 

Nu se permite donarea către consumatorul final 
si catre operatorul receptor a următoarelor 
alimente perisabile: produsele de patiserie 
proaspătă şi de cofetărie, sucuri  de legume şi 
fructe nepasteurizate, legume şi fructe 
pretăiate, semințe germinate. 

Atâta vreme cât toți operatorii (atât 
receptorul, câ și donatorul) trebuie să 
respecte regulile sanitar-veterinare, și își 
asumă răspunderea pentru calitatea 
produselor, existența unei liste de produse 
exceptate, nu se justifică. Cu atât mai 
nejustificată este excluderea produselor de 
patiserie proaspătă. Considerăm că acestea 
reprezintă un mare potențial de risipă 
alimentară deoarece, unele produse, deși 
aflate în termen, nu sunt la fel de atractive 
pentru clienți precum cele preparate chiar 
înainte de cumpărare.  



Art 
5 
(4), 
3 

Nu se permite donarea directă către 
consumatorul final a următoarelor 
alimente perisabile de origine 
animală, respectiv carnea și organele 
proaspete provenite de la bovine, 
porcine, caprine, ovine, cabaline, 
păsări de curte, vânat sălbatic sau de 
crescătorie, carnea tocată, carnea 
preparată, laptele crud și produsele 
din lapte crud, peștele și produsele 
din pescuit proaspete, ouăle și 
produsele din ouă crude. Aceste 
alimente pot fi donate către operatori 
receptori de tipul cantinelor sociale 
sau a altor obiective de alimentație 
publică care funcționează în baza Legii 
292/2011, în vederea 
preparării/transformării fără 
întârziere nejustificată în alimente 
gătite ce pot fi servite direct 
consumatorului final. 

  
  

Nu se permite donarea directă către 
consumatorul final a următoarelor alimente 
perisabile de origine animală, respectiv carnea 
și organele proaspete, neambalate, provenite 
de la bovine, porcine, caprine, ovine, cabaline, 
păsări de curte, vânat sălbatic sau de 
crescătorie, carnea tocată neambalată, carnea 
preparată, laptele crud și produsele din lapte 
crud, peștele și produsele din pescuit 
proaspete, ouăle și produsele nepasteurizate 
din ouă crude. Aceste alimente pot fi donate 
către operatorii receptori de tipul cantinelor 
sociale sau a altor obiective de alimentație 
publică care către organismele care 
funcționează în baza Legii 292/2011, în vederea 
preparării/transformării fără întârziere 
nejustificată în alimente gătite ce pot fi servite 
direct consumatorului final. 

  

Atâta vreme cât toți operatorii (atât 
receptorul, câ și donatorul) trebuie să 
respecte regulile sanitar-veterinare, și își 
asumă răspunderea pentru calitatea 
produselor, existența unei liste de produse 
exceptate, nu se justifică. Propunem o 
formulare care exclude produse proaspete 
și neambalate, precum carne și pește. 
Considerăm însă că nu ar trebui excluse alte 
produse  precum ouă, carne ambalată, 
carne preparată etc. 

Art 5, 
(10) 

În vederea includerii pe lista 
operatorilor receptori, aceștia trebuie 
să depună la DSVSA județeană, în 
scris sau on-line, o cerere în care vor 
fi precizate următoarele: denumirea, 
adresa, persoana și date de contact, 
tipul de activitate, categoria/tipul 

În vederea includerii pe lista operatorilor 
receptori, aceștia trebuie să depună la DSVSA 
județeană, în scris sau on-line, o cerere în care 
vor fi precizate următoarele: denumirea, 
adresa, persoana și date de contact, tipul de 
activitate, categoria/tipul alimentelor 
receționate, estimarea cantitaților de alimente 

Deoarece capacitatea de preluare, stocare 
și distribuție poate să fie variabilă 
(determinată inclusiv de oferta operatorilor 
donatori), considerăm potrivită folosirea 
termenului “estimare”. 



alimentelor receționate, cantitațile de 
alimente ce pot fi livrate zilnic în 
corelație cu capacitățile de 
stocare/depozitate și distribuție. 
Cererea va fi însoțită în mod 
obligatoriu de copia documentului de 
înregistrare/autorizare sanitară 
veterinară și pentru siguranța 
alimentelor.  

ce pot fi livrate zilnic în corelație cu capacitățile 
de stocare/depozitate și distribuție. Cererea va 
fi însoțită în mod obligatoriu de copia 
documentului de înregistrare/autorizare 
sanitară veterinară și pentru siguranța 
alimentelor. 

Art 9, 
(1) 
 
(2) 

Operatorii receptori și anume, 
asociațiile și fundațiile care 
funcționează în baza OG 26/2000, 
întreprinderile sociale care 
funcționează în baza legii 219/2015, 
serviciile sociale ale furnizorilor 
publici care funcționează în baza art 
27. din Legea asistenței sociale 
nr.292/2011 pot comercializa 
alimente către consumatorul final la 
un preț care să permită acoperirea 
costurilor de funcționare a activității 
respective (o propunere 3% din 
valoarea de la raft???) 
 
 
(2) …. 

  

Operatorii receptori și anume, asociațiile și 

fundațiile care funcționează în baza OG 

26/2000,  întreprinderile sociale care 

funcționează în baza legii 219/2015, serviciile 

sociale ale furnizorilor publici care 

funcționează în baza art 27. din Legea 

asistenței sociale nr. 292/2011 pot 

comercializa alimente prevăzute în prezenta 

lege către consumatorul final la un preț care să 

permită acoperirea anuală până la 100% a 

cheltuielilor pentru personal, utilități, 

derularea activităților si funcționarea 

operatorului receptor. Pentru salariile 

personalului se va lua ca punct de referinta 

pentru calcul, salariul mediu pe economie. 

Operatorul receptor poate să realizeze un plus 

în anul fiscal de raportare, cu condiția ca acest 

plus să fie rezultat din alte activități 

desfășurate decât cele care cad sub incidența 

prezentei legi. Operatorul receptor depune 

pană la 31 mai al fiecărui an un raport la 

Stabilirea unui preț maxim prin aplicarea 
unui procent la valoarea de la raft nu 
asigură respectarea Art. 3, alin (2) (...) pot 
comercializa alimente către consumatorul 
final, la un preț care să permită acoperirea 
costurilor de funcționare a activității 
respective. (…), din Legea 200/2018.  
 
Măsura în care operatorul receptor își 
poate acoperi costurile de funcționare din 
vânzarea produselor este determinată într-
o mare măsură de volumul rulajului. 
 
Metoda cea mai clară de a controla 
respectarea art. 3, alin 2 din Legea 
200/2018 este verificarea efectivă a 
raportului venituri – cheltuieli. Pentru a 
asigura un nivel rezonabil al cheltuielilor 
justificate în contextul acestei Legi, 
propunem ca referință pentru justificarea 
cheltuielilor cu salariații, salariul mediu pe 



MADR din care să reiasă să veniturile din 

comercializarea alimentelor care cad sub 

incidența legii și valoarea cheltuielilor pentru 

personal, utilități, derularea activităților si 

funcționarea operatorului receptor. 

economie.  

Art 9, 
(3) 

Valoarea maximă alocată 

consumatorului final/săptămână  
Valoarea maximă alocată consumatorului 
final/săptămână se stabilește prin decizia 
consiliului director a operatorului receptor.  

Considerăm că stabilirea unei astfel de 
valori în normele metodologice ar fi un gest 
de suprareglementare. Ar fi, de asemenea, 
imposibil de stabilit o valoare care să fie 
potrivită pentru o varietate de situații.  

 
 
Persoane de contact:  
Simon Suitner, Asociația Somaro – Magazinul Social, 0722 454 314, simon@somaro.ro  
Oana Preda, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, 0723 547 870, oana@ce-re.ro 
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