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Văzând Referatul de aprobare nr. SP 12.686 din 30.10.2018 al Direcţiei generale de asistenţă
medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile art. 6 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I
Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 127 din 21 februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
1.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) La parterul clădirilor de locuit sau structuri similare conform documentaţiei cadastrale
cum sunt demisolul, parterul înalt sau mezaninul:
a) se pot amplasa/amenaja unităţi comerciale, unităţi de prestări servicii, cabinete
medicale ambulatorii fără paturi, laboratoare de analize medicale, puncte externe de
recoltare de probe biologice ale laboratoarelor de analize medicale, furnizori de servicii
de îngrijiri la domiciliu, cabinete de practică pentru servicii publice conexe actului
medical şi cabinete medicale veterinare pentru animale de companie, cu excepţia celor
menţionate la art. 5 alin. (1);
b) cabinetele medicale ambulatorii fără paturi, laboratoarele de analize medicale şi

punctele externe de recoltare a probelor biologice, cabinetele medicale veterinare pentru
animale de companie se amplasează la parterul clădirilor de locuit, în clădiri în care se
desfăşoară şi alte activităţi sau în clădiri cu funcţiune mixtă, cu respectarea următoarelor
condiţii:
1. să asigure gestionarea deşeurilor periculoase conform reglementărilor legale în vigoare;
2. să nu creeze disconfort şi riscuri pentru sănătate;
3. să respecte normele igienico-sanitare specifice activităţilor desfăşurate conform
reglementărilor legale în vigoare;
c) se pot amenaja şi alte anexe ale locuinţelor, precum garaje, doar cu acceptul asociaţiei
de locatari sau proprietari.
(2) În clădirile de locuit se pot amenaja camere speciale pentru depozitarea deşeurilor
solide, spălătorii, uscătorii.
(3) Activităţile de birou se pot organiza şi la alte etaje ale imobilelor de locuit dacă se
obţine acceptul vecinilor direcţi.
(4) Schimbarea destinaţiei unui spaţiu de locuit se poate face numai cu respectarea
condiţiilor prevăzute de Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor."
2.La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Unităţilor sanitare cu servicii de spitalizare de zi, centrelor de sănătate, centrelor de
sănătate multifuncţionale, creşelor, grădiniţelor, şcolilor li se asigură o zonă de protecţie
sanitară faţă de clădirile de locuit din vecinătate de minimum 15 m sau stabilită prin studii
de impact asupra stării de sănătate a populaţiei."
Art. II
Autorizaţiile sanitare de funcţionare şi notificările emise în baza Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 1.030/2009 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, cu modificările şi
completările ulterioare, de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, îşi
menţin valabilitatea sub rezerva respectării condiţiilor privind amplasarea, structura şi
circuitele funcţionale de la data emiterii acestora.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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