
Cum se autorizează o afacere din punct 

de vedere sanitar ? 

 

   Pentru o mai bună înțelegere a procesului de autorizare sanitară a unui business să vedem în 

primul rând care sunt procedurile de reglementare sanitară și anume: 

Conform prevederilor Ordinului nr. 1030/2009, procedurile de reglementare sanitară pentru 

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

desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate sunt următoarele: 

    a) Autorizarea sanitară a funcţionării în baza declaraţiei pe propria 

răspundere  -  activitățile cuprinse în Anexa 1 de mai jos 

    b) Autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare - 

activitățile cuprinse în Anexa 2 de mai jos 

    c) Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică; 

    d) Asistenţă de specialitate de sănătate publică, la cererea persoanelor 

fizice şi juridice. 

    e) Viza anuală – necesară pentru activităţile menţionate la lit. a)-e) din Anexa 2 de mai 

jos 

 

Să explicăm în continuare,  care este mecanismul de 

autorizare sanitară, având în vedere și cele două ANEXE 

menționate mai jos !!!! 

                                                                                                                                 

ANEXA  1     - LISTA activităţilor care se autorizează în baza declaraţiei pe 

propria răspundere, desfășurate de entități care nu se supun înregistrării la 

REGISTRUL COMERȚULUI (coduri CAEN) 

 
    1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii 
    1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 
    1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 
    1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui 
    1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor (producţie chips-uri) 
    1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 
    1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 
    1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 
    1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare 
    1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 
    1052 - Fabricarea îngheţatei 
    1061 - Fabricarea produselor de morărit 
    1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor de amidon 
    1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 
    1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de 
patiserie 
    1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 
    1083 - Prelucrarea ceaiului şi a cafelei 
    1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 



    1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate 
    1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 
    1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 
    1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 
    1102 - Fabricarea vinurilor din struguri 
    1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 
    1105 - Fabricarea berii 
    1106 - Fabricarea malţului 
    1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice 
    2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie 
    3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice 
    3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase 
    3812 - Colectarea deşeurilor periculoase 
    3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 
    3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 
    4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 
    4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 
    4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 
    4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 
    4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine 
specializate 
    4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 
    4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat 
prin standuri, chioşcuri şi pieţe 
    5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 
    5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 
    5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 
    5590 - Alte servicii de cazare 
    5610 - Restaurante 
    5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 
    5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 
    5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 
    8510 - Învăţământ preşcolar 
    8520 - Învăţământ primar 
    8531 - Învăţământ secundar general 
    8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional 
    8541 - Învăţământ superior nonuniversitar 
    8542 - Învăţământ superior universitar 
    8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 
    8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) 
    8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a. 
    8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 
    8790 - Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. 
    8891 - Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii 
    8899 - Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a. 
    9311 - Activităţi ale bazelor sportive 
    9312 - Activităţi ale cluburilor sportive 
    9319 - Alte activităţi sportive 
    9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 
    9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 
    9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 



    9604 - Activităţi de întreţinere corporală 

 

ANEXA 2- Lista activităților economice pentru care, indiferent de forma de 

organizare a operatorului economic, este obligatorie parcurgerea procedurii 

autorizării sanitare în baza referatului de evaluare. 

    a) tratarea şi distribuţia apei potabile; 
    b) producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate; 
    c) fabricarea gheţii pentru consum uman din apă potabilă; 
    d) amenajarea zonelor naturale de îmbăiere; 
    e) activităţi de asistenţă medicală spitalicească; 
    f) activităţi de asistenţă medicală generală; 
    g) activităţi de asistenţă medicală specializată; 
    h) activităţi de asistenţă stomatologică; 
    i) activităţi ale centrelor de îngrijire medicală; 
    j) activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale; 
    k) activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se 
îngriji singure; 
    l) alte activităţi referitoare la sănătatea umană, conform reglementărilor legale în vigoare. 
    m) activităţi de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală. 

 

Autorizarea sanitară a funcţionării în baza declaraţiei pe propria 

răspundere   

Avem două situații și anume: 

    1.  Pentru activitățiile economice menționate în Anexa 1 de mai sus, desfășurate în cadrul 

unui SRL, PFA, precum și orice altă formă de organizare a unei afacerii pentru care există 

obligația înregistrării la Registrul Comerțului,  se autorizează din punct de vedere sanitar în 

baza declarației-tip, pe proprie răspundere, ce se completează și depune la Biroul Unic din 

cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul existent la nivelul fiecărui 

județ, conform prevederilor Legii nr.359/2004, coroborată în cazul PFA-urilor, II, IF cu 

prevederile cuprinse în OUG nr.44/2008. Prin respectiva  declarație, solicitantul  își asuma 

responsabilitatea cu privire la îndeplinirea condiţiile de funcţionare,  prevăzute de legislaţia 

specifică din domeniul sanitar pentru  toate activităţile menționate în declaraţia-tip, 

documentul respectiv fiind  transmis ulterior în copie către autoritatea publică competentă ( 

Direcția de Sănătate Publică) în vederea verificării ulterioare, la fața locului, a conformității 

celor declarate. În cazul în care, în urma verificărilor respective, se constată neîndeplinirea 

condiţiile legale de funcţionare, autoritatea în cauză notifică acest fapt solicitantului, 

acordându-i-se un termen de remediere a deficiențelor constatate, urmând ca după un anumit 

termen impus, în cazul în care deficiențele nu sunt remediate, să procedeze la  interzicerea 

desfășurării activității respective, în baza unei proceduri cuprinse în Legea nr.359/2004.  

     2.  Pentru activitățiile economice menționate în Anexa 1, de mai sus, desfășurate de 

entități care nu se supun conform legii, înregistrării în Registrului Comerţului ( diverse 

instituții publice, asociații, fundații, etc), există obligația autorizării sanitare în baza declarației 

pe proprie răspundere ce se va depune de către solicitant, în cadrul Direcțiilor de Sănătate 

Publică Județene. 

 

Autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare 



Așa după cum se poate observa în Anexa 2 de mai sus, există câteva activități pentru care 

autorizarea sanitară în baza declarației-tip, pe proprie răspundere nu este suficientă, 

antreprenorul  având obligația să solicite Direcției de Sănătate Publică, autorizarea sanitară de 

funcționare, eliberată în baza referatului de evaluare, conform prevederilor Ordinului 

nr.1030/2009, cu modificările și completările ulterioare.  

    Obținerea autorizației sanitare de funcționare, eliberată în baza referatului de evaluare, este 

obligatorie și pentru desfășurarea serviciilor funerare, incluzând aici și serviciile de înhumare 

și incinerare, activități care se regăsesc în clasa CAEN 9603 – Activități de pompe funebre și 

similare; desfășurarea acestor activități nu se poate realiza doar în baza autorizației sanitare 

eliberată în baza declarația-tip, pe proprie răspundere, în cazul acestora existând obligația, 

conform prevederilor cuprinse în Legea nr.102/2014 și Ordinul nr.741/2016, solicităriii și 

obținerii   autorizației sanitare de funcționare, eliberată în baza referatului de evaluare 

conform Ordinului nr.1030/2009, cu modificările și completările ulterioare.  

Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică 

   Eliberarea acestui document este în cele mai multe dintre cazuri benevolă, fiind la 

latitudinea antreprenorului, existând totuși anumite cazuri particulare când acesta poate fi 

cerut de anumite instituții cum ar fi spre exemplu cazul unei întreprinderi din sectorul 

alimentar sau alimentație publică/colectivă, care dorește să participe la o licitație publică 

pentru care ’’caietul de sarcini’’ prevede în mod expres un aviz sanitar, caz în care 

antreprenorul va fi nevoit să solicite autorității competente, certificarea conformității și 

obținerea notificării scrise ca și document care să ateste  conformitatea business-lui cu 

normele de igienă și sănătate publică. 

  În cele mai multe dintre cazuri, acest document nu este solicitat de antreprenorii iar dacă 

totuși îl solicită, o fac pentru un anumit scop legat de propria afacere exemplificând pentru o 

mai bună înțelegere, cazul unui salon de înfrumusețare pentru care antreprenorul solicită din 

proprie inițiativă certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică, documentul 

astfel obținut fiind folosit ca un instrument de marketing/publicitate în vederea promovării salonului 

respectiv. Taxa aferentă eliberării documentului prin care se atestă certificarea conformității este de 

200 de lei. 

Asistenţă de specialitate de sănătate publică, la cererea persoanelor 

fizice şi juridice. 

Apelarea la acest serviciu de către antreprenor este de asemenea benevolă, fiind în unele 

cazuri chiar indicat a se apela la acest serviciu înaintea deschiderii anumitor business-uri 

precum ar fi un restaurant, salon de înfrumusețare, fabricare și comerț cu produse alimentare, 

etc, caz în care, în vederea amenajării spațiului, este benefic antreprenorului să solicite 

Direcției de Sănătate Publică, asistență de specialitate în urma căreia va putea afla dacă 

spațiul în care se va desfășura activitatea, dotările și procedurile ce se vor efectua sunt 

conforme cu reglementările legale în vigoare, asumându-și astfel în cunoștință de cauză și 

declarația pe proprie răspundere depusă la Registrul Comerțului, evitând astfel  situația, ca la 

controlul oficial al autorității respective, să fie constatate abateri de la normele legale. Taxa 

aferentă eliberării serviciului solicitat este de 200 de lei. 

 

 



Viza anuală 

Au obligația să solicite vizarea anuală a autorizaților sanitare de funcționare, eliberate în baza 

referatului de evaluare, antreprenorii care desfășoară activitățile menționate la lit. a – e) din 

Anexa 2 de mai sus.  

 

În concluzia celor menționate mai sus, fie că dețineți un SRL, SNC, Cooperativă, PFA, I.I. 

sau altă formă de organizare ce se înregistrează la Registrul Comerțului, cu excepția 

activităților menționate în Anexa 2, pentru restul activităților economice vă autorizați din 

punct de vedere sanitar doar în baza declarației-tip, pe proprie răspundere, ce se completează 

și depune la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comerţului.        

 

 
 


