
 În atenția unităților care desfășoară: 

- activități de coafura si alte activitati de infrumusetare – cod CAEN 9602 ; 

-activității de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecție, dezinsecție și deratizare în 
spațiile utilizate de populație - cod CAEN  8129 

Conform prevederilor Ordinul nr. 15/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului 
Ministrului Sănătății nr. 1.030/2009 - privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară 
pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce 
desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, vă informăm că este 
OBLIGATORIE: 

Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică 

Certificarea conformitatii cu normele de igienă și sănătate publică se aplică la cererea titularului 
și este necesară depunerea unei documentații, compuse din:  

1. Cerere tip conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1030 din 2009   
(https://www.dsptimis.ro/compartimente/compartimente-avize-autorizatii) 

2. copie BI/CI reprezentant/împuternicit 
3. împuternicire după caz 
4. memoriul tehnic  
5. planul de situaţie cu încadrarea în zonă 
6. schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate 
7. actul de înfiinţare al solicitantului/certificat constatator ORC  
8. acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului; 

 extras CF actualizat (nu mai vechi de 30 zile)  

 Contract închiriere/comodat/concesiune adaptat tipului de activitate desfăşurat  

 declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este 

deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu 

(https://www.dsptimis.ro/compartimente/compartimente-avize-autorizatii) 

9. contract deşeuri medicale (dacă e cazul)  
10. chitanţa de plată a tarifului de certificare (200 lei) 

 
Pentru soluționarea cererii de certificare a conformității cu normele de igienă și sănătate 

publică se analizează documentația depusă și se efectuează evaluarea obiectivului, în 
conformitate cu prevederile OMS 119/2014 cu modificările și completările ulterioare, OMS 
1136/2007 cu modificările și completările ulterioare, OMS 961/2016 cu modificările și 
completările ulterioare, OMS 1225/2003 cu modificările și completările ulterioare, OMS 
1.030/2009 și HG 355/2007 actualizată. 

 
Documentele se vor depune și înregistra la DSPJ Timiș, Timișoara, str. Victor Babeș,  nr. 

18, de luni-joi orele 8,30 - 11. Informații tel. 0356 – 179.600. 
 
Termenul de soluționare al cererii este de 20 de zile lucrătoare și decurge de la data   

depunerii și înregistrării documentației. 
 




