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Prevederi legislative noi pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu

INFORMARE

rise pentru starea de sanatate a po ulatiei Ordinul Ministrului Sanatatii (OMS) nr. 15/2020

pentru modificarea si complet rea Ordinul M.S.Nr. 1.030/2009 privind aprobarea

procedurilor de reglementare san ita a pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si

pentru functionarea obiectivelor c desfasoara activitati cu rise pentru starea de sanatate a

populatiei publicat In Monitorul ficial al Rornaniei Partea I nr. 22/14.01.2020 prevede si

obligativitatea certificarii conformi atii cu normele de igiena si sanatate publica pentru:

a) activitatile de utilizare a produs lor biocide pentru dezinfectie, dezinsectie si deratizare in

spatiile utilizate de populatie;

b) activitatile de coafura si alte acti itati de infrumusetare.

In termen de 30 de zile e la intrarea in vigoare a Ordinului MS 15/2020 toate

persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitati de utilizare a produselor biocide

pentru dezinfectie, dezinsectie si eratizare in spatiile utilizate de populatie, respectiv care

si alte activitati de infrumusetare trebuie sa solicitedesfasoara activitati de

certificarea conforrnitatii cu nor ele de igiena si sanatate publica de catre directiile de

sanatate publica judetene si a muni ipiului Bucuresti sau serviciile din cadrul ministerelor cu

retea proprie, dupa caz.

In conformitate cu prevederlle Ordinul M.S. Nr. 1030/2009, actualizat, documentatia

necesara pentru certificarea conforfitatii se compune din:

l.cerere de notificare pentru cert ficarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate

publica;

2.documente aferente specifice do eniului activitatii, conform modelului prevazut in anexa

nr. 3, din Ordinul M.S. Nr.l030/20 9, actualizat.

In cazul persoanelor fizic si juridice din judetul Vaslui care solicita certificarea

conforrnitatii, documentele mentio ate trebuie depuse la sediul Directiei de Sanatate Publica

str. Republicii, b1.367, sc.E&F, parter, laVaslui, In Municipiul

COMPARTIMENTUL AVIZE-A TORIZARI (pentru inforrnatii suplimentare numar

telefon contact: 0235/312455 sau site-ul D.S.P. Vaslui la adresa de
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