
                        MINISTERUL SĂNĂTĂȚII               

 

 

ORDIN  

 pentru  modificarea şi completarea Ordinului  nr. 1030/2009 

privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, 

amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc 

pentru starea de sănătate a populaţiei 

 

Văzând Referatul de aprobare comun nr. ______________ al Direcției generale de asistență 

medicală și sănătate publică și al Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății 

Având în vedere prevederile art. 28 din  Legea   nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ținând cont de prevederile art. 2, lit. a) – d) și art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 

144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

     ministrul sănătății emite următorul  

ORDIN 

 

Art. I. - Ordinul  nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru 

proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară 

activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 603 din  1 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se 

completează, după cum urmează: 

 

1. La articolul 17, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul  (1^1) care va avea 

următorul cuprins: 

„(1^1)  Pentru activitățile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecție, dezinsecție și 

deratizare în spațiile utilizate de populație și pentru activitățile de coafură și alte activități de 

înfrumusețare certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică  este obligatorie. 

2. La Anexa 2, poziția „9602 – Coafură și alte activități de înfrumusețare” se abrogă.  

Art. II. – În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Ordin toate persoanele 

fizice sau juridice care desfășoară activități de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecție, 

dezinsecție și deratizare în spațiile utilizate de populație și activități de coafură și alte activități de 

înfrumusețare trebuie să solicite certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică de 

către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau serviciile din cadrul 

ministerelor cu rețea proprie, după caz.  

Art. III. - Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene 

şi a municipiului Bucureşti şi serviciile medicale din structura ministerelor cu reţea sanitară proprie vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. IV. -  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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SEMNĂTURA 

STRUCTURA INIŢIATOARE 

Direcţia Generală de Asistenţă Medicală şi Sănătate 
Publică  
Director General Dr. Amalia Șerban 
 
Director General Adj. Dr. Costin Iliuță 
 
    

Inspecția Sanitară de Stat  
Dr. Maria Mioara Comana 

   

STRUCTURI AVIZATOARE 

Direcția Generală Juridică şi Resurse Umane  
Director general  Dana Constanţa EFTIMIE 

   

Direcția Generală Juridică şi Resurse Umane  
Serviciul avizare acte normative 
Floria Cazan    

Secretar General 
Georgeta Bumbac 

      


