
Ministerul Sanatatii

ORDINNr. 15din 14 ianuarie 2020
pentru modifiearea ~i eompletarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.030/2009
privind aprobarea proeedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de
amplasare, amenajare, eonstruire sl pentru functlonarea obiectivelor ee desfii~oara
activltatl eu rise pentru starea de sanatate a populattel

Publicat in: Monitorul Oficial Nr. 22 din 14 ianuarie 2020

Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de asistenta medicala si sanatate publica
din cadrul Ministerului Sanatatii nr. VSC 332 din 13.01.2020,

avand in vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul
sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinand cont de prevederile art. 2 lit. a) - d) si art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvemului nr.
144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si
completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Art. I - Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de
reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru
functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu rise pentru starea de sanatate a populatiei,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 17, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu
urmatorul cuprins:

"(11) Certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica este obligatorie
pentru:

a) activitatile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfectie, dezinsectie si deratizare
in spatiile utilizate de populatie;

b) activitatile de coafura ~ialte activitati de infrumusetare."
2. La anexa nr. 2, pozitia 9602 "Coafura si alte activitati de infrumusetare'' se abroga,
Art. II - (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin toate

persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitati de utilizare a produselor biocide pentru
dezinfectie, dezinsectie si deratizare in spatiile utilizate de populatie trebuie sa solicite
certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica de catre directiile de
sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sau serviciile din cadrul ministerelor cu
retea proprie, dupa caz.

(2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin toate persoanele
fizice sau juridice care desfasoara activitati de coafura si alte activitati de infrumusetare
trebuie sa solicite certificarea conformitatii cu normele de igiena ~i sanatate publica de catre
directiile de sanatate publica judetene ~i a municipiului Bucure~ti sau serviciile din cadrul
ministerelor cu retea proprie, dupa caz.

Art. III - Directiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica
judetene ~i a municipiului Bucure~ti ~i serviciile medicale din structura ministerelor cu retea
sanitara proprie vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV - Prezentul ordin se publica inMonitorul Oficial al Romaniei, Partea 1.

Ministrul sanatatii,
Victor Sebastian Costache


