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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 
În vigoare de la 22 februarie 2023 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 22 februarie 2023. Formă aplicabilă la zi, 23 

februarie 2023. 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică şi programe de sănătate nr. AR 3.255 

din 2023, 

având în vedere prevederile titlului I art. 6 lit. b) pct. 1 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. - Ordinul 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, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

(11) Asistenţa de specialitate de sănătate publică este obligatorie pentru proiectele noi şi proiectele 

de modernizare/extindere pentru sisteme de alimentare cu apă, în faza de studiu de fezabilitate, fie 

că sunt proiecte individuale, fie că fac parte dintr-un proiect integrat apă-canal." 

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte din prezentul ordin. 

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

   p. Ministrul sănătăţii, 

Adriana Pistol, 

secretar de stat 

Bucureşti, 17 februarie 2023. 

Nr. 458. 
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ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.030/2009) 

 

 

LISTA 

cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară 

 

 

 

     Nr. crt. Denumirea procedurilor de reglementare sanitară Tariful 

(lei) 

 1. Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare 500 

 2. Certificarea conformităţii 400 

 3. Asistenţă de specialitate de sănătate publică 400 

 4. Tarif suplimentar pentru rezolvarea în regim de urgenţă 150 

 5. Acordare viză anuală 400 

NOTĂ:  

Tarifele nu includ contravaloarea investigaţiilor necesare evaluării riscului asupra sănătăţii populaţiei. 
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