CERTIFICAREA CONFORMITĂŢII CU NORMELE DE IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE
PUBLICĂ
Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică este procedura
administrativă prin care se efectuează evaluarea conformităţii cu reglementările legale privind
sănătatea publică pentru obiective în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru sănătatea
populaţiei.
Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică se aplică, la cererea titularului
activităţii, în vederea evaluării conformităţii cu reglementările legale privind sănătatea publică
pentru obiective în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.
Documentaţia necesară pentru certificarea conformităţii se compune din:
a)cerere şi documente aferente specifice domeniului activităţii, conform modelului prevăzut în anexa
nr. 3:
a)memoriul tehnic;
b)planul de situaţie cu încadrarea în zonă;
c)schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate;
d)actul de înfiinţare al solicitantului;
e)acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;
b)memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerinţelor prevăzute de reglementările
legale specifice domeniului de activitate;
c)dovada achitării tarifului de certificare.
TARIF Certificarea conformităţii

200 LEI

Documentaţia se depune la autoritatea competentă, fiind soluţionată de personalul de specialitate
desemnat.
Pentru soluţionarea cererii de certificare a conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi alte
reglementări specifice domeniului de activitate, după ce s-a analizat documentaţia depusă şi s-a
efectuat evaluarea obiectivului, autoritatea competentă eliberează o notificare scrisă.
Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementările legale specifice în vigoare.
Notificarea este valabilă atât timp cât nu se modifică datele din memoriul tehnic.
Dacă sunt constatate neconformităţi, acestea se comunică solicitantului specificându-se actele
normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite.
Soluţionarea cererilor de certificare a conformităţii se va face în maximum 20 de zile lucrătoare de la
înregistrarea acestora.
Pentru eliberarea în regim de urgenţă a autorizaţiei sanitare în baza referatului de evaluare, pentru
asistenţa de specialitate în sănătate publică, pentru certificarea conformităţii şi a vizei anuale se
percepe solicitantului un tarif suplimentar, conform prevederilor anexei nr. 1.
Tarif suplimentar pentru rezolvarea în regim de urgenţă
50 LEI
Eliberarea în regim de urgenţă se realizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare.
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CERERE
Subsemnatul(a), ________________________________________________________, cu
domiciliul în localitatea _______________________________________ judeţul _______,str.
____________________________,bl. ______ sc. _______ et. ______ ap. ______, posesor
/posesoare al /a BI/CI seria ______ nr. ________________, eliberat de ___________________ la
data

de

_________________,

în

calitate

de

_________________________________

al

___________________________________________________________________, cu sediul în
_____________________________________, telefon _______________, fax ______________,
înmatriculată la registrul comerţului sub nr. ___________________, având codul fiscal nr.
______________ din ______________, solicit autorizarea sanitară / certificare / asistenţă de
specialitate de sănătate publică/ viză pentru ____________________________________________
________________________________________________________________________________,
situat la (adresa): ________________________________________________________________,
având ca obiect de activitate (cod CAEN):________________________________________
________________________________________________________________________________,
structura funcţională: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Anexez la cerere documentaţia solicitată,completă, şi anume:
a) memoriu tehnic;
b) planul de situaţie cu încadrarea în zonă;
c) schiţe de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate;
d) actul de înfiinţare al solicitantului;
e) acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;
f) Chitanţa de plată a tarifului de autorizare/certificare/asistenţă de sănătate publică/viză
nr. _____________ din data de ________________, în valoare de ____________lei.
Documentele menţionate la lit. a)-e) vor fi depuse în original sau în copie cu menţiunea”conform cu
originalul” şi vor fi semnate şi stampilate de către solicitant.
Data (completării)
_____________

Semnătura
____________

