
Formular de acord privind alimentele exceptate 

O unitate sau organizație care pregătește sau comercializează produse alimentare care nu sunt 
potențial periculoase destinate consumului imediat la evenimente, este scutită de la obținerea 

autorizației dacă sunt îndeplinite criteriile de mai jos. 

OAR 333-150-0000 

Numele solicitantului: Numele societății, dacă este cazul: 

Adresă de corespondență: 

Număr de telefon: Adresă de e-mail: 
Enumerați produsele alimentare pe care le veți pregăti sau servi la evenimente: 

Citiți afirmațiile de mai jos și bifați caseta pentru a indica faptul că îndepliniți aceste cerințe. 
❑ Angajații din domeniul alimentar nu vor intra în contact cu alimentele expuse, gata pentru consum,

cu mâinile goale și vor utiliza ustensile adecvate cum ar fi hârtie cerată, spatule, clești, mănuși de
unică folosință sau echipamente de distribuire

❑ Este prevăzută o instalație temporară pentru spălarea mâinilor, secțiunea 5-203.11(C)
❑ Este afișat la vedere un aviz*, care informează: „NOTICE: Food served at this location may not

have been inspected by the regulatory authority” sau un text similar, care a fost aprobat de
autoritatea de reglementare.

❑ Toate ingredientele, inclusiv apa și gheața, trebuie să provină dintr-o sursă autorizată și produsul
trebuie obținut folosind practici sigure de manipulare a produselor alimentare

Vânzătorii de sucuri de citrice trebuie să îndeplinească și aceste cerințe: 
❑ Vânzătorii de sucuri de citrice proaspete, cum ar fi lămâi, limete, portocale și grepfrut, care obțin

sucul la locul evenimentului și pregătesc și comercializează produsul doar pentru consum imediat în
porții individuale, sunt scutiți de obținerea autorizației. Dacă sucul de citrice proaspete comercializat
sau servit nu a fost procesat într-un mod special pentru a împiedica, reduce sau elimina prezența
agenților patogeni, trebuie afișat următorul aviz*. „NOTICE: This product has not been pasteurized or
processed”. Pentru toate celelalte tipuri de suc trebuie să dețină autorizație.

Este posibil ca autoritatea de reglementare să solicite o autorizație pentru unitatea alimentară, dacă 
există probleme legate de siguranță cu privire la o operațiune de servire a alimentelor exceptate sau 
dacă nu se respectă cerințele de mai sus. 

**Autoritatea de reglementare poate aplica o taxă administrativă pentru analizarea și aprobarea acestui formular** 

Sunt de acord să respect prevederile Normelor privind igiena produselor alimentare din Oregon OAR 333-150-0000. 
În plus, confirm că informațiile furnizate în prezentul formular sunt exacte. Acest formular trebuie să fie păstrat la 
locul evenimentului pe tot parcursul programului de lucru. 

Semnătura solicitantului: ___________________________________________ Data: ____________ 

FOR OFFICE USE ONLY 

Fee received: Date: 

 Cash  Check# __________  Money Order 

Reviewed by: Date: 

 Approved  Not Approved Rev 03/20 



Pentru vânzătorii de alimente: 

NOTICE: 

Food served at this location may 

not have been inspected by the 

regulatory authority 

Pentru vânzătorii de sucuri de citrice: 

NOTICE: 

Food served at this location may 

not have been inspected by the 

regulatory authority. Sucurile de 

citrice proaspete nu au fost 

pasteurizate sau procesate. 
*Acest aviz nu a fost tradus în mod intenționat 
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