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    V ăzând Referatul de aprobare al Direc ţiei de s ănătate public ă şi control 
în s ănătate public ă nr. E.N. 836/2014 din cadrul Ministerului S ănăt ăţii, 
    având în vedere prevederile art. 6 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 95/2006  
privind reforma în domeniul s ănăt ăţii, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hot ărârea Guvernului nr. 
144/2010  privind organizarea şi func ţionarea Ministerului S ănăt ăţii, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, 
 
    ministrul s ănăt ăţii emite urm ătorul ordin: 
 
    ART. 1  
    Se aprob ă Normele de igien ă şi s ănătate public ă privind mediul de via ţă 
al popula ţiei, prev ăzute în anexa care face parte integrant ă din prezentul 
ordin. 
    ART. 2  
    Normele de igien ă şi s ănătate public ă sunt obligatorii, potrivit legii, 
pentru toate unit ăţile din sistemul public şi privat, precum şi pentru 
întreaga popula ţie. 
    ART. 3  
    Nerespectarea normelor de igien ă şi s ănătate public ă privind mediul de 
via ţă al popula ţiei atrage r ăspunderea disciplinar ă, administrativ-material ă, 
civil ă ori, dup ă caz, penal ă, în sarcina persoanelor vinovate de abaterile 
săvâr şite. 
    ART. 4  
    La data intr ării în vigoare a prezentului ordin se abrog ă Ordinul 
ministrului s ănăt ăţii nr. 536/1997  pentru aprobarea Normelor de igien ă şi a 
recomand ărilor privind mediul de via ţă al popula ţiei, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 iulie 1997, cu modific ările 
ulterioare. 
    ART. 5  
    Direc ţia de specialitate din Ministerul S ănăt ăţii, direc ţiile de s ănătate 
public ă jude ţene şi a municipiului Bucure şti, ministerele cu re ţea sanitar ă 
proprie, administra ţia public ă local ă şi alte autorit ăţi implicate duc la 
îndeplinire dispozi ţiile prezentului ordin. 
    ART. 6  
    Prezentul ordin se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                              Ministrul s ănăt ăţii, 
                           Gheorghe-Eugen Nicol ăescu 
    Bucure şti, 4 februarie 2014. 
    Nr. 119. 



 
 
    ANEX Ă 
 
 
                                     NORME 
      de igien ă şi s ănătate public ă privind mediul de via ţă al popula ţiei 
 
    ART. 1  
    În în ţelesul prezentelor norme, urm ătorii termeni se definesc astfel: 
    a) înc ăpere de locuit - înc ăperile cu func ţii de camer ă de zi şi 
dormitoare; 
    b) zon ă de locuit - zona constituit ă ca o grupare func ţional ă de loturi 
şi parcele de teren delimitate teritorial pe care pr edomin ă cl ădiri cu 
locuin ţe având ca parametru de m ăsur ă densitatea medie de locuire; 
    c) perimetrul unit ăţii - limitele terenului pe care este amplasat un 
obiectiv şi pe care se desf ăşoar ă activit ăţile specifice; 
    d) teritoriu protejat - teritoriu în care nu es te permis ă dep ăşirea 
concentra ţiilor maxime admise pentru poluan ţii fizici, chimici şi biologici 
din factorii de mediu; acesta include zone de locui t, parcuri, rezerva ţii 
naturale, zone de interes balneoclimateric, de odih nă şi recreere, institu ţii 
social-culturale, de înv ăţământ şi medicale; 
    e) zon ă de protec ţie sanitar ă - terenul din jurul obiectivului, unde este 
interzis ă orice folosin ţă sau activitate care, în contact cu factorii 
externi, ar putea conduce la poluarea/contaminarea factorilor de mediu cu 
repercusiuni asupra st ării de s ănătate a popula ţiei rezidente din jurul 
obiectivului; pentru sursele de ape subterane utili zate pentru alimentarea cu 
apă potabil ă a localit ăţilor şi a operatorilor economici se aplic ă 
defini ţiile pentru "zona de protec ţie sanitar ă cu regim sever", "zona de 
protec ţie sanitar ă cu regim de restric ţie" şi "perimetru de protec ţie 
hidrogeologic ă", conform Hot ărârii Guvernului nr. 930/2005  pentru aprobarea 
Normelor speciale privind caracterul şi m ărimea zonelor de protec ţie sanitar ă 
şi hidrogeologic ă şi Ordinului ministrului mediului şi p ădurilor nr. 
1.278/2011  pentru aprobarea Instruc ţiunilor privind delimitarea zonelor de 
protec ţie sanitar ă şi a perimetrului de protec ţie hidrogeologic ă; 
    f) biocid (pesticid nonagricol) - conform defin i ţiei de produs biocid 
prev ăzut la art. 3 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012  al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la  
dispozi ţie pe pia ţă şi utilizarea produselor biocide, corespunz ător tipurilor 
de produs 14, 15, 16, 17, 18 şi 19 din anexa V "Tipurile de produse biocide 
şi descrierea acestora prev ăzute la articolul 2 alineatul (1)" la 
Regulamentul (UE) nr. 528/2012 ; 
    g) produs de protec ţia plantelor (pesticid agricol) - conform defini ţiei 
prev ăzute la art. 3 lit. j) din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 34/2012  
pentru stabilirea cadrului institu ţional de ac ţiune în scopul utiliz ării 
durabile a pesticidelor pe teritoriul României, apr obat ă prin Legea nr. 
63/2013 ; 
    h) utilizator amator - individ din popula ţia general ă f ăr ă instruire în 
domeniul pesticidelor, care utilizeaz ă la scar ă redus ă un pesticid agricol, 
în mediul s ău privat, delimitat la locuin ţă şi anexele acesteia (inclusiv 
gr ădina, livada, solarul etc.), în condi ţii de expunere care pot fi 
controlate. 
 
    CAP. I  
    Norme de igien ă referitoare la zonele de locuit 



 
    ART. 2  
    (1) Amplasarea cl ădirilor destinate locuin ţelor trebuie s ă se fac ă în 
zone sigure, pe terenuri salubre care s ă asigure: 
    a) protec ţia popula ţiei fa ţă de producerea unor fenomene naturale ca 
alunec ări de teren, inunda ţii, avalan şe; 
    b) reducerea degaj ării sau infiltr ării de substan ţe toxice, inflamabile 
sau explozive, ap ărute ca urmare a polu ării mediului; 
    c) sistem de alimentare cu ap ă potabil ă în conformitate cu normele legale 
în vigoare; 
    d) sistem de canalizare pentru colectarea, înde părtarea şi neutralizarea 
apelor reziduale menajere, a apelor meteorice; 
    e) sistem de colectare selectiv ă a de şeurilor menajere; 
    f) s ănătatea popula ţiei fa ţă de poluarea antropic ă cu compu şi chimici, 
radia ţii şi/sau contaminan ţi biologici. 
    (2) La zonificarea func ţional ă a localit ăţilor se va avea în vedere: 
separarea func ţiunilor, raportul interdependent al diferitelor zon e 
func ţionale, evitarea incompatibilit ăţilor func ţionale în zonele destinate 
locuirii şi func ţiunilor complementare ale acestora. 
    (3) Zonele de protec ţie sanitar ă se vor asigura, conform prevederilor 
legale în vigoare, pe baza avizelor corespunz ătoare dot ărilor tehnico-
edilitare ale zonelor de locuit. 
    (4) Zonele cu riscuri naturale sau antropice vo r fi desemnate ca zone cu 
interdic ţie de construire a cl ădirilor cu destina ţie de locuin ţe sau 
socioculturale, pe baza studiilor geologice de c ătre institu ţii abilitate, 
până la înl ăturarea riscului. 
    ART. 3  
    (1) Amplasarea cl ădirilor destinate locuin ţelor trebuie s ă asigure 
însorirea acestora pe o durat ă de minimum 1½ ore la solsti ţiul de iarn ă, a 
înc ăperilor de locuit din cl ădire şi din locuin ţele învecinate. 
    (2) În cazul în care proiectul de amplasare a c l ădirilor eviden ţiaz ă c ă 
distan ţa dintre cl ădirile învecinate este mai mic ă sau cel pu ţin egal ă cu 
în ăl ţimea cl ădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de îns orire, care 
să confirme respectarea prevederii de la alin. (1). 
    ART. 4  
    La stabilirea amplasamentelor cl ădirilor de locuit se vor preciza şi 
amplasamentele urm ătoarelor dot ări tehnico-edilitare: 
    a) platforme destinate pentru depozitarea recip ientelor de colectare 
selectiv ă a de şeurilor menajere, care vor fi amenajate la distan ţă de minimum 
10 m de ferestrele locuin ţelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu 
asigurarea unei pante de scurgere şi vor fi prev ăzute cu sistem de sp ălare şi 
sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi di mensionate pe baza 
indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia 
şi vor fi între ţinute în permanent ă stare de cur ăţenie; platformele pot fi 
cuplate cu instala ţii pentru b ătut covoare; 
    b) spa ţii de joac ă pentru copii, amenajate şi echipate cu mobilier urban 
specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât s ă fie 
evitat ă accidentarea utilizatorilor; 
    c) spa ţii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor popula ţiei 
din zona respectiv ă, situate la distan ţe de minimum 5 m de ferestrele 
camerelor de locuit; în aceste spa ţii este interzis ă gararea autovehiculelor 
de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 t one, autobuzele, remorcile 
etc., precum şi realizarea activit ăţilor de repara ţii şi între ţinere auto. 
    ART. 5  



    (1) Unit ăţile cu capacitate mic ă de produc ţie, comerciale şi de prest ări 
servicii, precum sp ăl ătorii auto, ateliere mecanice, tinichigerii, atelie re 
de tâmpl ărie etc., care pot crea riscuri pentru s ănătate sau disconfort 
pentru popula ţie prin producerea de zgomot, vibra ţii, mirosuri, praf, fum, 
gaze toxice sau iritante etc., se amplaseaz ă în cl ădiri separate, la distan ţă 
de minimum 15 m de ferestrele locuin ţelor. Distan ţa se m ăsoar ă între fa ţada 
locuin ţei şi perimetrul unit ăţii, reprezentând limita suprafe ţei unit ăţii 
respective. Pentru unit ăţile sus-men ţionate se asigur ă mijloacele adecvate de 
limitare a nocivit ăţilor, astfel încât s ă se încadreze în normele din 
standardele în vigoare. 
    (2) Se interzice schimbarea destina ţiei func ţionale a unor zone, dac ă 
prin aceasta se creeaz ă premisa apari ţiei de riscuri pentru s ănătatea 
popula ţiei din zona locuit ă. 
    ART. 6  
    (1) La parterul cl ădirilor de locuit: 
    a) se pot amplasa/amenaja unit ăţi comerciale, unit ăţi de prest ări 
servicii, cabinete medicale umane f ăr ă paturi şi cabinete veterinare pentru 
animale de companie, cu condi ţia ca acestea, prin func ţionarea lor, s ă nu 
creeze disconfort şi riscuri pentru s ănătatea locatarilor; pentru unit ăţile 
sus-men ţionate se vor asigura mijloacele adecvate de limita re a 
nocivit ăţilor; 
    b) nu se vor amplasa la parterul blocurilor uni t ăţi de produc ţie; 
    c) se pot amenaja camere speciale pentru: depoz itarea de şeurilor solide, 
spăl ătorii, usc ătorii; 
    d) se pot amenaja şi alte anexe ale locuin ţelor (garaje), doar cu 
acceptul asocia ţiei de locatari sau proprietari. 
    (2) Activit ăţile de birou se pot organiza şi la alte etaje ale imobilelor 
de locuit dac ă se ob ţine acceptul vecinilor direc ţi. 
    (3) Schimbarea destina ţiei unui spa ţiu de locuit se poate face numai cu 
respectarea condi ţiilor prev ăzute de Legea nr. 230/2007  privind înfiin ţarea, 
organizarea şi func ţionarea asocia ţiilor de proprietari, cu modific ările 
ulterioare. 
    ART. 7  
    Zonele necesare odihnei şi recreerii se amplaseaz ă în locuri care 
prezint ă cele mai avantajoase elemente naturale, cum sunt: păduri, suprafe ţe 
de ap ă, relief variat şi altele. În zonele de odihn ă şi recreere se interzice 
amplasarea: 
    a) obiectivelor industriale care, prin activita tea lor, produc zgomot, 
vibra ţii sau impurific ă apa, aerul, solul; 
    b) unit ăţilor zootehnice; 
    c) unit ăţilor de transporturi; 
    d) sta ţiilor de epurare a apelor uzate şi a depozitelor de de şeuri 
solide; 
    e) arterelor de circula ţie cu trafic rutier intens. 
    ART. 8  
    În cadrul amenaj ării şi dot ării zonelor destinate odihnei şi recreerii 
trebuie s ă se asigure: 
    a) instala ţii de alimentare cu ap ă potabil ă; 
    b) W.C.-uri publice şi locuri pentru colectarea selectiv ă a de şeurilor; 
    c) colectarea şi îndep ărtarea apelor uzate prin instala ţii de canalizare, 
locale sau zonale, a c ăror construc ţie şi exploatare s ă evite poluarea 
factorilor de mediu; 
    d) spa ţiu îngr ădit pentru câinii de companie, cu modalit ăţi adecvate de 
colectare a dejec ţiilor acestora; 
    e) b ănci şi spa ţii amenajate pentru picnic. 



    ART. 9  
    Între unit ăţile industriale, obiectivele sau activit ăţile care polueaz ă 
factorii de mediu sau produc zgomot şi vibra ţii şi teritoriile protejate 
învecinate se asigur ă zone de protec ţie sanitar ă. 
    ART. 10  
    Nocivit ăţile fizice (zgomot, vibra ţii, radia ţii ionizante şi 
neionizante), substan ţele poluante şi alte nocivit ăţi din aerul, apa şi solul 
zonelor locuite nu vor putea dep ăşi limitele maxime admisibile din 
standardele în vigoare. 
    ART. 11  
    (1) Distan ţele minime de protec ţie sanitar ă între teritoriile protejate 
şi o serie de unit ăţi care produc disconfort şi riscuri asupra s ănăt ăţii 
popula ţiei sunt urm ătoarele: 
 
*T* 
    - Ferme de cabaline, între 6-20 capete: ....... ....................... 50 
m 
    - Ferme de cabaline, peste 20 capete: ......... ...................... 100 
m 
    - Ferme şi cresc ătorii de taurine, între 6-50 capete: .............. .. 50 
m 
    - Ferme şi cresc ătorii de taurine, între 51-200 capete: ............ . 100 
m 
    - Ferme şi cresc ătorii de taurine, între 201-500 capete: ........... . 200 
m 
    - Ferme şi cresc ătorii de taurine, peste 500 de capete: ............ . 500 
m 
    - Ferme de p ăsări, între 51-100 de capete: ....................... .... 50 
m 
    - Ferme de p ăsări, între 101-5.000 de capete: .................... ... 500 
m 
    - Ferme şi cresc ătorii de p ăsări cu peste 5.000 de 
      capete şi complexuri avicole industriale: ................. ...... 1.000 
m 
    - Ferme de ovine, caprine: .................... ...................... 100 
m 
    - Ferme de porci, între 7-20 de capete: ....... ...................... 100 
m 
    - Ferme de porci, între 21-50 de capete:....... ...................... 200 
m 
    - Ferme de porci, între 51-1.000 de capete: ... ...................... 500 
m 
    - Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de ca pete: .............. 1.000 
m 
    - Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete : .................. 1.500 
m 
    - Ferme şi cresc ătorii de iepuri între 100 şi 5.000 de capete: ...... 100 
m 
    - Ferme şi cresc ătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: ......... . 200 
m 
    - Ferme şi cresc ătorii de stru ţi: ................................... 500 
m 
    - Ferme şi cresc ătorii de melci: ................................... .. 50 
m 



    - Spitale, clinici veterinare: ................ ....................... 30 
m 
    - Grajduri de izolare şi carantin ă pentru animale: .................. 100 
m 
    - Ad ăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: ...... ............. 100 
m 
    - Abatoare, târguri de animale vii şi baze de 
      achizi ţie a animalelor: .................................. ......... 500 
m 
    - Depozite pentru colectarea şi p ăstrarea produselor 
      de origine animal ă: ............................................... 3 00 
m 
    - Platforme pentru depozitarea dejec ţiilor animale din 
      exploata ţiile zootehnice, platforme comunale: .............. ....... 500 
m 
    - Platforme pentru depozitarea dejec ţiilor porcine: ............... 1.000 
m 
    - Sta ţii de epurare a apelor reziduale de la fermele 
      de porcine: ................................. .................... 1.000 
m 
    - Depozite pentru produse de origine vegetal ă (silozuri 
      de cereale, sta ţii de tratare a semin ţelor) ....................... 200 
m 
    - Sta ţii de epurare a apelor uzate: ..................... ............ 300 
m 
    - Sta ţii de epurare de tip modular (containerizate): .... ............ 100 
m 
    - Sta ţii de epurare a apelor uzate industriale: ......... ............ 300 
m 
    - Paturi de uscare a n ămolurilor: ................................... 300 
m 
    - Bazine deschise pentru fermentarea n ămolurilor: ................... 500 
m 
    - Depozite controlate de de şeuri periculoase şi nepericuloase: .... 1.000 
m 
    - Incineratoare pentru de şeuri periculoase şi nepericuloase: ........ 500 
m 
    - Crematorii umane: ........................... .................... 1.000 
m 
    - Autobazele serviciilor de salubritate: ...... ...................... 200 
m 
    - Sta ţie de preparare mixturi asfaltice, betoane ........ ............ 500 
m 
    - Bazele de utilaje ale întreprinderilor de tra nsport: ............... 50 
m 
    - Depozitele de combustibil, fier vechi şi ateliere de 
      t ăiat lemne: ........................................ ............... 50 
m 
    - Parcuri eoliene: ............................ .................... 1.000 
m 
    - Parcuri fotovoltaice: ....................... ...................... 500 
m 
    - Cimitire şi incineratoare animale de companie: .............. ...... 200 
m 
    - Cimitire umane (în cazul obiectivelor care di spun 



      de aprovizionare cu ap ă din surs ă proprie) ......................... 50 
m 
    - Rampe de transfer de şeuri ......................................... 200 
m. 
*ST* 
 
    (2) Conformarea la prevederile alin. (1) se va face în termen de 180 de 
zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.  
    ART. 12  
    Suprafe ţele de teren incluse în zonele de protec ţie sanitar ă pot fi 
exploatate agricol, cu excep ţia culturilor de plante utilizate în scop 
alimentar sau furajer, care necesit ă folosirea de fertilizatori şi pesticide 
şi care, prin fixarea sau concentrarea de substan ţe poluante pot fi 
văt ămătoare pentru om sau animale. 
    ART. 13  
    (1) Obiectivele economice care, prin natura act ivit ăţii lor, pot polua 
atmosfera, se amplaseaz ă în zonele industriale. 
    (2) Zona industrial ă va fi stabilit ă astfel încât poluan ţii s ă nu 
depăşeasc ă concentra ţia maxim ă admis ă în aerul ambiant din teritoriile 
protejate. 
    (3) Obiectivele/activit ăţile care, conform legisla ţiei de mediu, necesit ă 
parcurgerea procedurii-cadru de evaluare a impactul ui asupra mediului sunt 
considerate obiective poten ţial poluatoare şi trebuie s ă se supun ă 
reglement ărilor de la alin (1). 
    ART. 14  
    Pentru unit ăţile care, prin specificul activit ăţii lor, necesit ă 
protec ţie special ă: spitale, centre de s ănătate, centre de diagnostic, centre 
multifunc ţionale, ambulatorii de specialitate, cre şe, gr ădini ţe, şcoli, se 
asigur ă o zon ă de protec ţie sanitar ă fa ţă de locuin ţe, arterele de circula ţie 
cu trafic intens, zonele urbane aglomerate, stabili t ă prin studii de impact. 
    ART. 15  
    (1) În gospod ăriile unde nu sunt asigurate racordurile de ap ă curent ă şi 
canalizare printr-un sistem centralizat de distribu ţie, ad ăposturile pentru 
cre şterea animalelor în cur ţile persoanelor particulare, de cel mult 6 capete 
în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline ) şi cel mult 50 de p ăsări 
se amplaseaz ă la cel pu ţin 10 m de cea mai apropiat ă locuin ţă învecinat ă şi 
se exploateaz ă astfel încât s ă nu produc ă poluarea mediului şi risc pentru 
sănătatea vecinilor, cu obliga ţia respect ării condi ţiilor de biosecuritate. 
    (2) În gospod ăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul 
centralizat de ap ă curent ă şi canalizare, ad ăposturile de animale de cel mult 
două capete cabaline, 5 capete bovine, 15 ovine sau cap rine, 5 capete porcine 
şi cel mult 50 de p ăsări se amplaseaz ă la cel pu ţin 10 m de cea mai apropiat ă 
locuin ţă învecinat ă şi se exploateaz ă astfel încât s ă nu produc ă poluarea 
mediului şi risc pentru s ănătatea vecinilor, cu obliga ţia respect ării 
condi ţiilor de biosecuritate. 
    (3) În imobilele cu mai multe locuin ţe din mediul urban este obligatorie 
asigurarea colect ării dejec ţiilor şi men ţinerea cur ăţeniei în spa ţiile comune 
de c ătre proprietarii de animale de companie. 
    ART. 16  
    (1) Dimensionarea zonelor de protec ţie sanitar ă se va face în a şa fel 
încât în teritoriile protejate vor fi asigurate şi respectate valorile-limit ă 
ale indicatorilor de zgomot, dup ă cum urmeaz ă: 
    a) în perioada zilei, nivelul de presiune acust ic ă continuu echivalent 
ponderat A (AeqT), m ăsurat la exteriorul locuin ţei conform standardului SR 



ISO 1996/2-08, la 1,5 m în ăl ţime fa ţă de sol, s ă nu dep ăşeasc ă 55 dB şi curba 
de zgomot Cz 50; 
    b) în perioada nop ţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune 
acustic ă continuu echivalent ponderat A (L(AeqT)), m ăsurat la exteriorul 
locuin ţei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m în ăl ţime fa ţă de 
sol, s ă nu dep ăşeasc ă 45 dB şi, respectiv, curba de zgomot Cz 40. 
    (2) Pentru locuin ţe, nivelul de presiune acustic ă continuu echivalent 
ponderat A (L(AeqT)), m ăsurat în timpul zilei, în interiorul camerei cu 
ferestrele închise, nu trebuie s ă dep ăşeasc ă 35 dB (A) şi, respectiv, curba 
de zgomot Cz 30. În timpul nop ţii (orele 23,00-7,00), nivelul de zgomot 
L(AeqT) nu trebuie s ă dep ăşeasc ă 30 dB şi, respectiv, curba Cz 25. 
    ART. 17  
    (1) Parametrii sanitari care trebuie s ă fie respecta ţi la proiectarea şi 
execu ţia locuin ţelor sunt: 
    - suprafa ţa minim ă a unei camere = 12 mp; 
    - suprafa ţa minim ă a buc ăt ăriei = 5 mp; 
    - în ăl ţimea sub plafon = 2,60 m. 
    (2) Înc ăperile principale de locuit şi buc ăt ăriile trebuie prev ăzute cu 
deschideri directe c ătre aer liber - u şi, ferestre, care s ă permit ă 
ventila ţia natural ă. 
    (3) Iluminatul natural în camerele principale şi buc ăt ărie trebuie s ă 
permit ă desf ăşurarea activit ăţilor zilnice f ăr ă a se recurge la lumina 
artificial ă. 
    (4) Ventila ţia natural ă în buc ăt ărie, baie şi c ămară trebuie asigurat ă 
prin prize de aer exterior, pentru evacuarea aerulu i prin conducte verticale 
cu tiraj natural, şi prin p ăstrarea liber ă a unui spa ţiu de 1 cm sub u şile 
interioare. 
    (5) Ghenele tehnice şi toboganul de de şeuri solide se izoleaz ă acustic şi 
se prev ăd cu posibilit ăţi de acces pentru cur ăţare şi decontaminare 
periodic ă. 
    (6) Pere ţii, plan şeele şi pu ţul ascensorului trebuie izolate împotriva 
zgomotelor şi vibra ţiilor. 
    (7) Sistemul de înc ălzire trebuie s ă asigure temperatura minim ă de 20°C 
în camerele de locuit, cu diferen ţe în func ţie de destina ţia înc ăperii: 
    a) baie şi W.C. - 22°C; 
    b) camera de zi - 22°C; 
    c) dormitoare - 20°C. 
    ART. 18  
    (1) Planificarea spa ţiilor trebuie s ă îndeplineasc ă urm ătoarele condi ţii: 
    - s ă permit ă circula ţia comod ă a copiilor, persoanelor în vârst ă şi a 
celor cu dizabilit ăţi, prin culoare de minimum 1,20 m l ărgime, s ă nu existe 
trepte inutile între camere, planuri înclinate, s ă fie iluminate suficient; 
    - s ă asigure separarea pe func ţiuni împotriva propag ării zgomotelor, 
mirosurilor, vaporilor; 
    - s ă izoleze camerele de locuit de înc ăperile de serviciu, unde se pot 
produce zgomote, mirosuri, vapori; 
    - s ă permit ă deschiderea comod ă a u şilor interioare. 
    (2) B ăile şi W.C.-urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor  de locuit 
şi a buc ăt ăriilor. 
    (3) Finisajele interioare şi dot ările cu echipamente nu trebuie s ă creeze 
riscuri de accidente. 
    ART. 19  
    (1) Materialele folosite în construc ţia, finisarea şi dotarea locuin ţelor 
se aleg astfel încât s ă nu polueze aerul interior şi s ă asigure izolarea 
higrotermic ă şi acustic ă corespunz ătoare. 



    (2) La proiectarea şi construc ţia blocurilor de locuin ţe se va ţine cont 
de orientarea camerelor fa ţă de punctele cardinale, de vânturile dominante, 
de curen ţii locali de aer, care se produc în ansamblurile de  construc ţii 
înalte, şi de însorirea maxim ă din timpul verii. 
    (3) Se va realiza izolarea acustic ă a fiec ărei camere fa ţă de camerele 
învecinate din aceea şi locuin ţă, fa ţă de locuin ţele învecinate şi fa ţă de 
zgomotul produs de instala ţiile aferente locuin ţei, cl ădirii sau spa ţiilor 
învecinate cu alt ă destina ţie decât cea de locuit. 
    ART. 20  
    (1) Distan ţele prev ăzute la art. 11 pot fi modificate doar pe baza 
studiilor de impact asupra s ănăt ăţii, elaborate de institute specializate, 
conform metodologiei avizate de c ătre Ministerul S ănăt ăţii. 
    (2) Evaluarea impactului asupra st ării de s ănătate a popula ţiei se 
realizeaz ă pentru orice activitate supus ă reglement ărilor de evaluare a 
impactului asupra mediului, pe baza raportului de m ediu, a planului de 
amplasament, certificatului de urbanism şi a memoriului tehnic, precum şi 
pentru alte situa ţii specifice gospod ăriilor, neprev ăzute la art. 15. 
 
    CAP. II  
    Norme de igien ă referitoare la aprovizionarea cu ap ă a localit ăţilor 
 
    ART. 21  
    Sistemele de aprovizionare cu ap ă a localit ăţilor trebuie s ă fie 
autorizate şi s ă furnizeze ap ă potabil ă în cantitatea necesar ă şi de o 
calitate care s ă respecte prevederile legale în vigoare, astfel înc ât s ă nu 
afecteze starea de s ănătate a consumatorilor. 
    ART. 22  
    (1) Apa de suprafa ţă sau de profunzime, folosit ă ca surs ă pentru 
sistemele de aprovizionare cu ap ă a localit ăţilor, trebuie s ă îndeplineasc ă 
următoarele condi ţii: 
    - calitate corespunz ătoare categoriei de folosin ţă într-un procentaj de 
95% din num ărul analizelor efectuate pe perioada unui an calend aristic; 
    - debitul necesar asigur ării unei distribu ţii continue, avându-se în 
vedere variabilit ăţile zilnice şi sezoniere ale cererilor de ap ă şi tendin ţa 
de dezvoltare a localit ăţii (popula ţie, edilitar). 
    (2) Distribuitorul/produc ătorul are sarcina de a asigura cantitatea 
minim ă de ap ă necesar ă pe zi pentru un locuitor, care este de 50 l. 
Cantitatea este estimat ă numai pentru acoperirea necesarului fiziologic, 
igienei individuale şi prepar ării hranei. 
    (3) În situa ţii de calamit ăţi naturale, autorit ăţile publice locale 
trebuie s ă asigure popula ţiei care nu are acces la ap ă potabil ă o cantitate 
minim ă de 5 l/persoan ă/zi de ap ă potabil ă. 
    ART. 23  
    (1) Sursa de ap ă folosit ă pentru aprovizionarea cu ap ă a localit ăţilor 
trebuie s ă fie protejat ă împotriva tuturor activit ăţilor poluatoare prin 
perimetre de protec ţie sanitar ă şi prin controlul activit ăţilor poluante din 
teritoriul aferent, conform prevederilor legale în vigoare. Stabilirea 
perimetrelor de protec ţie sanitar ă se face individualizat pentru fiecare 
surs ă, pe baza studiului de specialitate, în conformitat e cu standardele în 
vigoare şi cu legisla ţia din domeniu în vigoare. 
    (2) Sursele de ap ă de profunzime (izvoare captate sau foraje) trebuie  s ă 
fie amplasate şi construite pe terenuri nepoluate agricol sau indu strial, s ă 
fie protejate contra şiroirilor de ape şi împotriva inunda ţiilor. Zona de 
extrac ţie trebuie s ă fie protejat ă sanitar, în conformitate cu normele legale 
în vigoare, astfel încât s ă se previn ă accesul public şi al animalelor. De 



asemenea, zona trebuie s ă fie prev ăzut ă cu panta de scurgere pentru 
prevenirea b ăltirii apei în sezoanele cu precipita ţii atmosferice. 
    (3) Sursele de ap ă de suprafa ţă trebuie s ă fie protejate de activit ăţile 
poluatoare, în conformitate cu prevederile legale î n vigoare. 
    (4) Administra ţia local ă sau administratorul sursei de ap ă va avertiza, 
în scris, proprietarii terenurilor pe care se afl ă zonele de protec ţie 
sanitar ă asupra restric ţiilor de utilizare a acestora. 
    (5) În situa ţia în care exist ă obiective economico-sociale riverane 
sursei de suprafa ţă sau sursa este folosit ă pentru o durat ă lung ă de timp 
pentru un anumit scop şi astfel se creeaz ă imposibilitatea asigur ării 
perimetrelor de protec ţie sanitar ă, se admite reducerea acestora la regimul 
sever de protec ţie sanitar ă şi se adapteaz ă tehnologia de tratare a apei în 
consecin ţă. 
    ART. 24  
    (1) Tehnologiile de tratare a apei trebuie proi ectate, în func ţie de 
condi ţiile specifice fiec ărei surse, luându-se în considerare calitatea şi 
natura sursei. Obiectivul procedeelor de tratare tr ebuie s ă fie protec ţia 
consumatorilor fa ţă de germeni patogeni şi substan ţe chimice cu risc pentru 
sănătatea uman ă. 
    (2) Instala ţiile de tratare a apei de suprafa ţă trebuie s ă parcurg ă 
următoarele etape, dup ă caz: 
    - îndep ărtarea suspensiilor prezente în ap ă, prin sedimentare; 
    - folosirea unor substan ţe cu rol de coagulan ţi pentru conglomerarea 
suspensiilor, r ămase dup ă sedimentarea apei; 
    - filtrarea apei, prin care se reduc suspensiil e foarte fine, con ţinutul 
de germeni, dar şi o parte din substan ţele organice din ap ă; 
    - dezinfec ţia, prin care sunt distru şi germenii patogeni, iar cei 
saprofi ţi sunt adu şi la condi ţiile de potabilitate, conform legisla ţiei în 
vigoare. 
    În func ţie de calitatea apei la surs ă se vor introduce şi alte etape de 
tratare a apei, astfel încât s ă se asigure calitatea apei potabile conform 
prevederilor legale în vigoare. 
    (3) Treptele de tratare preliminare dezinfec ţiei finale trebuie s ă 
produc ă o ap ă cu o turbiditate mai mic ă de 5 NTU pentru mediana valorilor 
înregistrate în 24 de ore şi nu mai mare de 1 NTU pentru o singur ă prob ă. 
    (4) Pentru coagulare se pot folosi numai substa nţe (reactivi) care sunt 
avizate/notificate sanitar pentru acest scop. 
    (5) Procedeele de coagulare şi dezinfec ţie a apei cu clor/substan ţe 
clorigene trebuie proiectate în a şa fel încât s ă nu se formeze în ap ă compu şi 
care, prin natura chimic ă şi concentra ţie, prezint ă risc pentru s ănătatea 
consumatorilor, prin efecte nocive de tip acut ori cronic sau prin cumulare 
în organism. Formarea trihalometanilor, în urma sup raclorin ării şi a reac ţiei 
chimice cu acizii humici din ap ă, trebuie monitorizat ă, prin determinarea 
concentra ţiei acestor compu şi, care trebuie s ă fie conform ă legisla ţiei în 
vigoare. 
    (6) Dezinfec ţia final ă a apei este obligatorie pentru toate instala ţiile 
de tratare a apei care produc ap ă potabil ă furnizat ă prin sistem public de 
distribu ţie, indiferent de num ărul consumatorilor. Controlul substan ţei 
dezinfectante reziduale se realizeaz ă cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 
    (7) Pentru instala ţiile de tratare a apei care, pân ă la intrarea în 
vigoare a prezentelor norme, nu au aplicat procedee  de dezinfec ţie a apei, se 
acord ă un termen de 12 luni pentru conformarea la dispozi ţiile alin. (6). 
    (8) Dezinfec ţia chimic ă a apei se efectueaz ă cu produse 
avizate/autorizate de Comisia Na ţional ă pentru Produse Biocide, conform 



legisla ţiei în vigoare. Tehnologia de tratare trebuie s ă fie proiectat ă în 
aşa fel încât s ă se asigure timp de contact între ap ă şi substan ţa 
dezinfectant ă de minimum 30 de minute. Eficien ţa procesului de dezinfec ţie 
trebuie s ă fie demonstrat ă prin respectarea valorilor concentra ţiilor maxime 
admise (CMA) pentru parametri de calitate ai apei p otabile reglementate de 
legisla ţia în domeniu. 
    ART. 25  
    (1) Re ţeaua de distribu ţie a apei trebuie s ă asigure regimul continuu, 
cantitatea necesar ă şi s ă nu permit ă contaminarea exterioar ă. 
    (2) Proiectarea re ţelelor de distribu ţie trebuie s ă ţin ă seama de 
topografia, amplasarea şi m ărimea localit ăţii. 
    (3) Rezervoarele de ap ă (îngropate sau aeriene) vor fi astfel proiectate 
şi realizate încât s ă nu permit ă contaminarea exterioar ă. 
    (4) Se folosesc numai echipamente, produse, mat eriale, substan ţe chimice 
sau amestecuri utilizate în contact cu apa potabil ă avizate sanitar, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
    (5) Localit ăţile trebuie s ă dispun ă de rezerve de ap ă potabil ă pentru 
acoperirea minimului necesar pentru o perioad ă de 12 ore de întrerupere a 
aprovizion ării cu ap ă potabil ă. 
    (6) Proiectarea instala ţiilor de tratare a apei, a rezervoarelor de 
înmagazinare şi a re ţelelor de distribu ţie trebuie s ă prevad ă posibilitatea 
de evacuare a apelor de sp ălare şi accesul pentru recoltarea de probe, în 
vederea efectu ării monitoriz ării de control şi a celei de audit a calit ăţii 
apei potabile. Sp ălarea, cur ăţarea şi dezinfec ţia periodic ă şi, ori de câte 
ori este necesar, a instala ţiilor de tratare, a rezervoarelor de înmagazinare 
şi a re ţelei de distribu ţie sunt obligatorii. Materialele şi substan ţele de 
cur ăţare şi dezinfec ţie trebuie s ă aib ă aviz/autoriza ţie emis/emis ă de 
Comisia Na ţional ă pentru Produse Biocide şi s ă se utilizeze conform 
instruc ţiunilor. 
    ART. 26  
    (1) Exploatarea şi între ţinerea sistemelor de tratare, înmagazinare şi 
distribu ţie a apei potabile şi controlul calit ăţii apei produse revin 
produc ătorilor/distribuitorilor de ap ă potabil ă. 
    (2) Monitorizarea calit ăţii apei potabile va fi efectuat ă conform 
prevederilor legale în vigoare. 
    (3) Dispozitivele pentru ap ă potabil ă de tip dozator, filtre, c ăni 
filtrante, r ăcitoare trebuie s ă fie avizate/notificate înaintea punerii pe 
pia ţă, conform prevederilor legale în vigoare. Responsab ilitatea între ţinerii 
şi igieniz ării acestora revine utilizatorului, respectiv distr ibuitorului în 
cazul celor din unit ăţile publice. 
 
    CAP. III  
    Norme de igien ă pentru fântâni publice şi individuale folosite la 
aprovizionarea cu ap ă de b ăut 
 
    ART. 27  
    (1) Fântâna reprezint ă o instala ţie local ă de aprovizionare cu ap ă, 
individual ă sau public ă, instala ţie din care apa este consumat ă prin 
extrac ţie direct din surs ă, a şa cum este definit ă la art. 2 lit. r) din anexa 
nr. 1 la Hot ărârea Guvernului nr. 974/2004  pentru aprobarea Normelor de 
supraveghere, inspec ţie sanitar ă şi monitorizare a calit ăţii apei potabile şi 
a Procedurii de autorizare sanitar ă a produc ţiei şi distribu ţiei apei 
potabile, cu modific ările şi complet ările ulterioare. Apa din fântân ă, pentru 
a fi folosit ă în scop potabil, trebuie s ă corespund ă calitativ 
reglement ărilor în vigoare pentru apa potabil ă. În cazul fântânilor publice, 



administra ţia public ă local ă este responsabil ă pentru finan ţarea 
monitoriz ării, asigurarea conform ării la parametri de calitate şi pentru 
avertizarea popula ţiei asupra calit ăţii apei. 
    (2) Fântâna trebuie amplasat ă şi construit ă astfel încât s ă fie protejat ă 
de orice surs ă de poluare şi s ă asigure accesibilitatea consumatorilor. 
Amplasarea fântânii trebuie s ă se fac ă la cel pu ţin 10 m de orice surs ă 
posibil ă de poluare: latrin ă, grajd, cote ţe, depozit de de şeuri menajere sau 
industriale, platforme individuale de colectare a g unoiului de grajd etc. 
Adâncimea stratului de ap ă folosit nu trebuie s ă fie mai mic ă de 6 m. Pere ţii 
fântânii trebuie astfel amenaja ţi încât s ă previn ă orice contaminare 
exterioar ă. Ei vor fi construi ţi din material rezistent şi impermeabil: 
ciment, c ăr ămid ă sau piatr ă, tuburi din beton. Pere ţii fântânii trebuie 
prev ăzuţi cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o în ăl ţime de 70-100 cm deasupra 
solului şi 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se constru iesc din 
materiale rezistente şi impermeabile, iar articularea cu pere ţii fântânii 
trebuie f ăcut ă în mod etan ş. Fântâna trebuie s ă aib ă capac, iar deasupra ei, 
un acoperi ş care s ă o protejeze împotriva precipita ţiilor atmosferice. 
Scoaterea apei din fântân ă trebuie s ă se fac ă printr-un sistem care s ă 
împiedice poluarea ei: g ăleat ă proprie sau pomp ă. În jurul fântânii trebuie 
să existe o zon ă de protec ţie de 1,5 m, amenajat ă în pant ă, cimentat ă sau 
pavat ă, impermeabilizat ă contra infiltra ţiilor şi împrejmuit ă pentru 
prevenirea accesului animalelor. 
    (3) Proiectarea, construc ţia şi amenajarea fântânilor publice sau 
individuale trebuie efectuate în concordan ţă cu condi ţiile specifice locale 
şi cu principiile generale prev ăzute la alineatele anterioare. 
    (4) Dezinfec ţia fântânii se face cu substan ţe dezinfectante care au 
aviz/autoriza ţie emis ă de Comisia Na ţional ă pentru Produse Biocide. Calitatea 
apei dup ă dezinfec ţie trebuie s ă corespund ă condi ţiilor de calitate prev ăzute 
de legisla ţia în vigoare. 
    (5) Substan ţa clorigen ă folosit ă pentru dezinfec ţie trebuie s ă aib ă 
specificat con ţinutul în clor activ. Cantitatea de substan ţă clorigen ă 
folosit ă pentru dezinfec ţia apei variaz ă în func ţie de cantitatea de clor 
activ care trebuie realizat şi care depinde de gradul de poluare a fântânii. 
    (6) Pentru efectuarea dezinfec ţiei se face calculul cu ajutorul 
următorilor parametri: 
    a) volumul apei din fântân ă: V = 3,14 r x r H, în care: 
    V = volumul apei în mc; 
    r = 1/2 din diametrul fântânii; 
    H = în ăl ţimea coloanei de ap ă din fântân ă; 
    b) cantitatea de clor activ din substan ţă: 25%, 20%, 15% etc.; 
    c) concentra ţia de clor rezidual liber care trebuie ob ţinut ă. 
    Calcul: 
    Pentru 0,5 mg Cl rezidual ............ l ap ă 
    X mg Cl rezidual ............ 1.000 l ap ă = 1 mc ap ă 
    X = 0,5 g clor rezidual/mc ap ă 
    100 g substan ţă clorigen ă ............ 25 g clor activ 
    X ........................ 0,5 g clor activ 
*T* 
         0,5 x 100 
    X = ───────────── = 2 g substan ţă clorigen ă/mc  
             25 
*ST* 
 
    Regul ă general ă: pentru ob ţinerea unei concentra ţii de clor rezidual 
liber este nevoie de aproximativ 10 ori mai mult de cât cantitatea calculat ă, 



deci: 2 g substan ţă clorigen ă/mc x 10 = 20 g/mc. Pentru a se ob ţine clor 
rezidual liber de 0,5 mg/l ap ă este nevoie de 20 g substan ţă clorigen ă 25% 
activ ă la 1 mc ap ă din fântân ă. Cantitatea de substan ţă clorigen ă 25% activ ă, 
necesar ă pentru 1 mc ap ă, se înmul ţeşte cu volumul de ap ă din fântân ă. 
 
    CAP. IV  
    Norme de igien ă referitoare la colectarea şi îndep ărtarea apelor uzate şi 
a apelor meteorice 
 
    ART. 28  
    (1) Autorit ăţile publice locale şi operatorii economici vor asigura 
îndep ărtarea şi epurarea apelor uzate şi apelor meteorice, astfel încât s ă nu 
se creeze disconfort şi îmboln ăvirea membrilor comunit ăţii. 
    (2) Apele uzate trebuie epurate în a şa fel încât, în avalul devers ării, 
apele receptorului s ă se încadreze conform normelor în prevederile 
standardului de calitate a apelor de suprafa ţă, dup ă categoria de folosin ţă. 
    (3) La proiectarea şi realizarea sistemelor de canalizare şi epurare se 
va face şi studiul de impact asupra s ănăt ăţii publice, în situa ţia în care 
vor fi amplasate în intravilanul localit ăţii şi nu respect ă distan ţa 
prev ăzut ă la art. 11 alin. (1). 
    ART. 29  
    Îndep ărtarea apelor uzate menajere şi industriale se face numai prin 
re ţeaua de canalizare a apelor uzate; în lipsa posibil it ăţii de racordare la 
sisteme publice de canalizare, unit ăţile sunt obligate s ă î şi prevad ă 
instala ţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate, 
care se vor executa şi exploata în a şa fel încât s ă nu constituie un pericol 
pentru s ănătate. 
    ART. 30  
    Este interzis ă r ăspândirea neorganizat ă, direct pe sol (cur ţi, gr ădini, 
str ăzi, locuri riverane ş.a.) sau în bazinele naturale de ap ă, a apelor uzate 
menajere, fecaloid-menajere şi industriale. Este interzis ă deversarea apelor 
uzate în zona de protec ţie sanitar ă a surselor şi a instala ţiilor centrale de 
alimentare cu ap ă. 
    ART. 31  
    Apele uzate provenite de la unit ăţile sanitare (spitale de boli 
infec ţioase, sanatorii antituberculoase, spitale de ftizi ologie, laboratoare 
care lucreaz ă cu produse patologice etc.), precum şi de la orice unit ăţi 
care, prin specificul lor, contamineaz ă apele reziduale cu agen ţi patogeni 
sau polueaz ă cu substan ţe chimice şi/sau radioactive, se vor trata în incinta 
unit ăţilor respective, asigurându-se dezinfec ţia şi decontaminarea, dup ă caz, 
înainte de evacuarea în colectorul stradal. 
    ART. 32  
    Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor 
meteorice, în cazul în care localit ăţile sunt dotate cu sistem divizor de 
colectare a apelor uzate. Aceste canale trebuie înt re ţinute permanent în bun ă 
stare de func ţionare, prin cur ăţarea şi repararea defec ţiunilor. 
    ART. 33  
    În situa ţia în care nu exist ă canalizare sau posibilitatea de racord la 
aceasta, se vor adopta solu ţii individuale de colectare şi neutralizare a 
apelor uzate, cu luarea m ăsurilor de protejare a mediului şi s ănăt ăţii. 
    ART. 34  
    Îndep ărtarea apelor uzate menajere şi fecaloid-menajere provenite de la 
locuin ţele neracordate la un sistem de canalizare se face prin instala ţii de 
preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebu ie s ă fie proiectate şi 
executate conform normelor în vigoare şi amplasate la cel pu ţin 10 m fa ţă de 



cea mai apropiat ă locuin ţă; instala ţiile se între ţin în bun ă stare de 
func ţionare; vidanjul se va desc ărca în cea mai apropiat ă sta ţie de epurare a 
apelor uzate. 
    ART. 35  
    Unit ăţile sunt obligate s ă î şi asigure W.C.-uri cu un num ăr de cabine 
corespunz ător prevederilor standardelor şi normelor de proiectare. 
 
    CAP. V  
    Norme de igien ă referitoare la colectarea, îndep ărtarea şi neutralizarea 
deşeurilor solide 
 
    ART. 36  
    (1) Autorit ăţile publice locale, operatorii economici şi asocia ţiile de 
proprietari/locatari au obliga ţia s ă asigure colectarea selectiv ă, 
îndep ărtarea şi neutralizarea de şeurilor solide. Se interzice aruncarea 
deşeurilor solide în alte locuri decât cele amenajate special şi autorizate. 
    (2) La elaborarea regulamentelor de salubritate , prim ăriile au obliga ţia 
să respecte normele sanitare şi s ă consulte direc ţia de s ănătate public ă 
teritorial ă. 
    (3) Cet ăţenii sunt obliga ţi s ă respecte întocmai m ăsurile stabilite de 
prim ărie pentru asigurarea igienei publice şi salubrit ăţii localit ăţii, 
precum şi regulile elementare de igien ă în gospod ăria sau locuin ţa proprie, 
astfel încât s ă nu creeze disconfort vecinilor şi s ă nu constituie pericol 
pentru s ănătatea public ă a comunit ăţii. 
    ART. 37  
    (1) Colectarea la locul de producere (precolect area primar ă) a de şeurilor 
menajere se face în recipiente acoperite, dimension ate în func ţie de 
cantitatea produs ă, de ritmul de evacuare şi de categoria în care se 
încadreaz ă de şeurile menajere din locuin ţă; de şeurile nu se colecteaz ă direct 
în recipient, ci într-un sac de polietilen ă aflat în recipient şi care s ă 
aib ă un volum pu ţin mai mare decât volumul recipientului. Precolecta rea 
secundar ă, adic ă strângerea şi depozitarea provizorie a sacilor cu de şeuri 
menajere în punctele de precolectare organizat ă, se face în recipiente de 
culori diferite inscrip ţionate cu tipul de şeurilor, dimensionate 
corespunz ător, acoperite, prev ăzute cu dispozitive de prindere adaptate 
modului de golire, u şor transportabile, concepute astfel încât s ă nu produc ă 
r ăniri în timpul manipul ării şi s ă nu favorizeze maladiile asociate efortului 
fizic excesiv. 
    (2) Containerele vor fi concepute în a şa fel încât accesul la ele s ă fie 
rapid şi u şor, iar sistemul lor de acoperire s ă fie u şor de manevrat şi s ă 
asigure etan şeitatea. Recipientele vor fi men ţinute în bun ă stare şi vor fi 
înlocuite imediat, la primele semne de pierdere a e tan şeit ăţii. Ele vor fi 
amplasate în spa ţii special amenajate, men ţinute în condi ţii salubre. 
    (3) Administra ţia public ă local ă va asigura colectarea, îndep ărtarea şi 
neutralizarea de şeurilor menajere şi stradale. 
    ART. 38  
    De şeurile menajere trebuie sortate la locul de produce re în componente 
reciclabile şi nereciclabile şi se colecteaz ă selectiv în recipiente 
specifice inscrip ţionate şi amplasate în locuri special amenajate, astfel: 
    a) De şeurile periculoase rezultate din asisten ţa medical ă acordat ă la 
domiciliul pacientului sau cele rezultate din activ itatea medical ă a 
cabinetelor medicale, amplasate în cl ădiri de locuit, urmeaz ă circuitul 
deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medic al ă, conform 
reglement ărilor legale specifice. Persoanele care î şi administreaz ă 
tratamente injectabile la domiciliu şi cadrele medicale care aplic ă 



tratamente la domiciliu sunt obligate s ă colecteze de şeurile periculoase 
rezultate, în recipiente adecvate (cutii din carton  cu sac de plastic în 
interior, cutii din plastic rigid), pe care le vor depune la cabinetul 
medicului de familie sau la cea mai apropiat ă unitate sanitar ă de care 
apar ţin, care este obligat ă s ă le primeasc ă în scopul elimin ării lor finale. 
    b) De şeurile nepericuloase asimilabile celor menajere rez ultate atât din 
asisten ţa medical ă acordat ă la domiciliul pacientului, cât şi cele rezultate 
din activitatea cabinetelor medicale amplasate în c l ădirile de locuit urmeaz ă 
circuitul de evacuare a de şeurilor menajere. 
    c) Medicamentele expirate provenite de la popul aţie vor fi depuse la 
farmacii sau puncte farmaceutice apropiate, în vede rea elimin ării finale, 
prin incinerare. 
    d) De şeurile stradale se compun din: de şeuri rezultate din m ăturarea 
str ăzilor şi de şeuri asimilabile celor menajere, precolectate în re cipiente 
stradale. De şeurile rezultate din m ăturarea str ăzilor con ţin: materiale 
rezultate din abraziunea cauciucurilor şi a drumului, p ământ, frunze şi alte 
detritusuri vegetale, resturi animale, nisip antide rapant şi pulberi 
sedimentate din atmosfer ă. Este posibil ca, în urma precolect ării defectuoase 
a de şeurilor asimilabile cu cele menajere, produse pe st rad ă, o parte a 
acestora s ă intre în compozi ţia de şeurilor de m ăturare; acest lucru trebuie 
evitat prin aplicarea corect ă a reglement ărilor privind precolectarea primar ă 
şi secundar ă a de şeurilor de c ătre fiecare produc ător, persoan ă fizic ă sau 
juridic ă. De şeurile asimilabile cu cele menajere se precolecteaz ă în 
recipiente stradale (co şuri, pubele, containere) asigurate de c ătre prim ării. 
Aceste recipiente trebuie s ă fie în num ăr suficient, cu volume adecvate şi 
montate la distan ţe optime; recipientele se golesc periodic, nu mai r ar de o 
dat ă la dou ă zile în perioada 1 aprilie-1 octombrie şi o dat ă la 3 zile în 
perioada 1 octombrie-1 aprilie. De şeurile stradale urmeaz ă filiera de 
neutralizare a de şeurilor menajere. 
    e) De şeurile zootehnice, rezultate din amenaj ări în gospod ării 
particulare care nu se asimileaz ă cu fermele zootehnice, se colecteaz ă pe 
platforme de colectare impermeabilizate, amplasate la cel pu ţin 10 m de 
ferestrele locuin ţelor. 
    ART. 39  
    Evacuarea de şeurilor menajere de la locurile de producere şi colectare la 
locul de neutralizare se face de preferin ţă zilnic, f ăr ă a se dep ăşi 
următoarele termene maxime: 
    a) În perioada 1 aprilie-1 octombrie: 
    - zilnic, din zonele centrale şi de la unit ăţile de alimenta ţie public ă, 
unit ăţile sanitare cu paturi, gr ădini ţe şi cre şe; 
    - la cel mult dou ă zile, din celelalte zone. 
    b) În perioada 1 octombrie-1 aprilie: 
    - la cel mult 3 zile, din toate zonele. 
    ART. 40  
    De şeurile periculoase se depoziteaz ă, se neutralizeaz ă şi se elimin ă 
final numai în condi ţiile stabilite conform reglement ărilor în vigoare. 
    ART. 41  
    Depozitele de de şeuri menajere, controlate, instala ţiile de compostare a 
deşeurilor organice şi biodegradabile, instala ţiile de incinerare trebuie 
proiectate, construite şi administrate astfel încât s ă se realizeze condi ţii 
de împiedicare a elimin ării şi disemin ării poluan ţilor în mediul natural: 
sol, ape de suprafa ţă, ape subterane, aer sau în mediul urban. În acest scop 
se vor îndeplini urm ătoarele condi ţii: 
    a) amplasarea şi stabilirea zonei de protec ţie sanitar ă se fac în urma 
studiilor de impact asupra mediului şi s ănăt ăţii, în condi ţiile prevederilor 



art. 11 şi 12; alegerea locului se face dup ă studii geologice, hidrogeologice 
şi urbanistice; 
    b) la proiectare şi la func ţionare se vor prevedea şi respecta metode şi 
tehnici adecvate de acoperire şi asigurare a de şeurilor solide minerale; 
acoperirea şi asigurarea se fac zilnic; 
    c) în cursul opera ţiunilor de depozitare, vehiculele de transport au 
acces numai pe drumurile interioare ale depozitului . Pentru a se evita 
contaminarea cu de şeuri a spa ţiilor din afara zonei de depozitare, este 
necesar ă dotarea cu un echipament pentru sp ălarea anvelopelor vehiculelor 
care transport ă de şeuri, amplasat între zona de depozitare şi drumul de 
ie şire din depozit; 
    d) în cursul exploat ării depozitului se aplic ă măsuri de combatere a 
insectelor şi roz ătoarelor (dezinsec ţie şi deratizare); 
    e) organizarea tehnic ă a depozitului va respecta reglement ările în 
vigoare pentru protec ţia s ănăt ăţii popula ţiei, protec ţia s ănăt ăţii 
personalului şi protec ţia mediului; se acord ă aten ţie deosebit ă împrejmuirii 
şi perdelelor de protec ţie. 
    ART. 42  
    În instala ţiile de compostare a de şeurilor organice biodegradabile se va 
evita prezen ţa substan ţelor toxice care pot polua solul. În acest scop se 
asigur ă condi ţii de colectare separat ă a acestui tip de de şeuri. Gazele de 
fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de compo stare, se 
capteaz ă şi se dirijeaz ă spre instala ţii adecvate de tratare şi neutralizare. 
    ART. 43  
    Instala ţiile de incinerare a de şeurilor vor îndeplini urm ătoarele 
condi ţii: 
    a) amplasarea şi stabilirea zonei de protec ţie se fac în urma studiilor 
de impact asupra mediului şi s ănăt ăţii; 
    b) func ţionarea instala ţiilor de incinerare este condi ţionat ă de 
monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosf er ă. 
    ART. 44  
    Vehiculele pentru transportul de şeurilor solide trebuie s ă fie acoperite 
şi prev ăzute cu dispozitive de golire automat ă a recipientelor de 
precolectare secundar ă şi s ă nu permit ă r ăspândirea con ţinutului în cursul 
transportului. Ele vor fi între ţinute igienic şi dezinfectate periodic; în 
acest scop, compartimentul destinat de şeurilor va fi executat din materiale 
rezistente la solicit ări mecanice şi agresiuni chimice. 
    ART. 45  
    Sistemul individual de îndep ărtare şi neutralizare a de şeurilor menajere 
este permis numai în localit ăţi rurale, cu condi ţia prevenirii dezvolt ării 
insectelor şi roz ătoarelor. Locul de amplasare a depozitelor de de şeuri 
menajere se va alege astfel încât s ă nu produc ă disconfort vecinilor, s ă nu 
impurifice sursele locale de ap ă şi s ă fie la cel pu ţin 10 m de ferestrele 
locuin ţelor. 
 
    CAP. VI  
    Norme de igien ă pentru unit ăţile de folosin ţă public ă 
 
    ART. 46  
    Prezentele norme de igien ă se aplic ă categoriilor de institu ţii publice 
centrale şi locale, institu ţii sau unit ăţi economice, de alimenta ţie public ă, 
de turism, comerciale, culturale, sociale, de educa ţie, sportive, 
colectivit ăţilor temporare de munc ă sau de recreere, precum şi unit ăţilor în 
care se efectueaz ă prest ări de servicii pentru popula ţie, denumite în 
continuare unit ăţi. 



    ART. 47  
    Unit ăţile vor fi racordate la sistemele publice de alimen tare cu ap ă 
potabil ă sau la surse proprii de ap ă care s ă corespund ă condi ţiilor de 
calitate pentru apa potabil ă din legisla ţia în vigoare. Acestea vor fi 
prev ăzute cu instala ţii interioare de alimentare cu ap ă, în conformitate cu 
normativele de proiectare, execu ţie şi exploatare. 
    ART. 48  
    Unit ăţile vor fi racordate la sistemele publice de canali zare a apelor 
uzate; în lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unit ăţile sunt 
obligate s ă î şi prevad ă instala ţii proprii pentru colectarea, tratarea şi 
evacuarea apelor uzate, care se vor executa şi exploata astfel încât s ă nu 
provoace poluarea solului, a apelor sau a aerului. 
    ART. 49  
    Instala ţiile interioare de distribu ţie a apei potabile şi de evacuare a 
apelor uzate, sifoanele de pardoseal ă, obiectele sanitare, precum W.C.-uri, 
pisoare, lavoare, b ăi, du şuri, vor fi men ţinute în permanent ă stare de 
func ţionare şi de cur ăţenie. În acest sens, conducerile unit ăţilor au 
următoarele obliga ţii: 
    a) s ă asigure repararea imediat ă a oric ăror defec ţiuni ap ărute la 
instala ţiile de alimentare cu ap ă, de canalizare sau la obiectele sanitare 
existente; 
    b) s ă controleze starea de cur ăţenie din anexele şi din grupurile 
sanitare din unitate, asigurându-se sp ălarea şi dezinfec ţia zilnic ă ori de 
câte ori este necesar a acestora; 
    c) s ă asigure materialele necesare igienei personale pen tru utilizatorii 
grupurilor sanitare din unitate (hârtie igienic ă, s ăpun, mijloace de ştergere 
sau zvântare a mâinilor dup ă sp ălare etc.); în grupurile sanitare comune nu 
se admite folosirea prosoapelor textile, ci se vor monta usc ătoare cu aer 
cald sau distribuitoare pentru prosoape de unic ă folosin ţă, din hârtie; 
    d) s ă asigure pentru personalul de îngrijire a grupurilo r sanitare 
echipament de lucru de culoare diferit ă fa ţă de cel destinat altor 
activit ăţi. 
    ART. 50  
    Cur ăţarea, dezinfec ţia, dezinsec ţia, deratizarea, precolectarea şi 
evacuarea de şeurilor solide se vor face cu respectarea urm ătoarelor condi ţii: 
    a) Cur ăţarea şi dezinfec ţia 
    Prin cur ăţare se în ţelege îndep ărtarea mecanic ă (manual ă şi/sau automat ă) 
a oric ăror forme de de şeuri, detritusuri, praf sau depuneri de materiale 
nefolositoare, rezultate în urma activit ăţilor umane, în unitatea de 
folosin ţă public ă. Prin dezinfec ţie se în ţelege reducerea num ărului de 
germeni saprofi ţi şi patogeni prin mijloace fizice sau chimice; cea ma i 
eficient ă metod ă este dezinfec ţia cu un produs biocid; 
    - pardoselile se cur ăţă cu şterg ătorul umezit în produse de cur ăţare; 
dezinfec ţia chimic ă se face numai dac ă suprafe ţele sunt vizibil murd ărite cu 
sânge sau lichide biologice; m ăturatul uscat este interzis; 
    - covoarele şi mochetele se cur ăţă prin folosirea zilnic ă a aspiratorului 
de praf; aspiratorul de praf trebuie prev ăzut cu dou ă filtre, pentru 
împiedicarea disemin ării prafului bacterian; covoarele şi mochetele se cur ăţă 
cu produse de cur ăţare, periodic sau când sunt vizibil murdare; m ăturatul 
uscat este interzis; 
    - pere ţii şi pavimentele, dac ă sunt finisate cu materiale lavabile, se 
cur ăţă cu produse de cur ăţare, periodic şi când sunt vizibil murd ărite; în 
cazul finisajelor nelavabile, cur ăţarea se face cu aspiratorul de praf; 



    - mobila şi pervazurile se şterg de praf zilnic, cu material moale, 
impregnat, pentru a re ţine praful; obiectele aflate la în ăl ţime şi tapi ţeria 
mobilei se vor cur ăţa zilnic, cu aspiratorul de praf; 
    - W.C.-urile şi pisoarele se cur ăţă cu perie, produse de cur ăţare 
adecvate şi se dezinfecteaz ă; colacul de W.C. se şterge cu produse de 
cur ăţare; dezinfec ţia chimic ă se va face când W.C.-ul a fost folosit de o 
persoan ă suferind de o boal ă diareic ă acut ă; 
    - cada de baie se spal ă cu produse de cur ăţare, urmat ă de dezinfec ţie; 
opera ţiunile se fac zilnic şi dup ă fiecare client; 
    - cabina pentru du ş, pere ţii şi cada se cur ăţă cu produse de cur ăţare şi 
se dezinfecteaz ă; opera ţiunile se fac zilnic şi dup ă fiecare client; 
perdelele de la b ăi şi du şuri se spal ă o dat ă pe s ăpt ămână; 
    - chiuveta va avea suprafa ţa intact ă şi nu va fi prev ăzut ă cu scurg ător 
de lemn; nu se admit tuburi din cauciuc care s ă prelungeasc ă robinetele; 
chiuveta se cur ăţă şi se dezinfecteaz ă zilnic, inclusiv interiorul 
robinetului, folosind o perie sub ţire; 
    - s ăpunul şi dispozitivele pentru distribuirea s ăpunului: s ăpunul solid 
se p ăstreaz ă uscat într-o savonier ă care s ă permit ă scurgerea apei sau 
suspendat cu dispozitiv magnetic; este de preferat montarea distribuitoarelor 
de perete pentru s ăpun; savonierele şi distribuitoarele de perete se cur ăţă 
şi se cl ătesc cu ap ă fierbinte înainte de reumplere; 
    - alte obiecte, cum ar fi: telefonul, vazele de  flori, scrumierele etc., 
se cur ăţă cu produse de cur ăţare, zilnic; 
    - echipamentele şi materialele de cur ăţenie: cârpele, bure ţii, periile, 
şterg ătoarele se spal ă zilnic cu produse de cur ăţare şi se cl ătesc cu ap ă 
fierbinte; se usuc ă şi se depoziteaz ă uscate. 
    b) Dezinsec ţia periodic ă se va face la intervale prev ăzute în 
metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratiz area periodic ă se va face 
la intervale de maximum 6 luni; între opera ţiunile periodice se vor aplica 
proceduri de dezinsec ţie şi deratizare curente, de între ţinere, în func ţie de 
prezen ţa vectorilor. 
    c) Colectarea de şeurilor solide în recipiente metalice sau în cutii,  cu 
pungi din material plastic, închise etan ş, şi evacuarea ritmic ă a acestora, 
cu sp ălarea şi dezinfectarea lor dup ă golire 
    d) Amenajarea de înc ăperi sau platforme impermeabilizate pentru 
depozitarea recipientelor de colectare a de şeurilor solide, racordate la un 
hidrant şi la re ţeaua de canalizare, pentru a putea fi cur ăţate la 
necesitate, precum şi pentru sp ălarea şi dezinfec ţia recipientelor 
    ART. 51  
    Unit ăţile vor fi dotate şi aprovizionate, dup ă necesitate, cu utilaje şi 
materialele necesare pentru între ţinerea cur ăţeniei şi efectuarea 
opera ţiunilor de dezinfec ţie, dezinsec ţie şi deratizare. 
    ART. 52  
    Instala ţiile de iluminat, înc ălzit şi ventila ţie, existente în dotarea 
unit ăţilor, vor fi men ţinute în permanent ă stare de func ţionare, revizuite 
periodic şi exploatate la parametrii la care au fost proiecta te şi executate. 
Filtrele instala ţiilor de ventila ţie şi aer condi ţionat trebuie p ăstrate 
curate şi uscate. Praful depus în canalele de ventila ţie se îndep ărteaz ă cu 
aspiratorul de praf. Calitatea aerului filtrat şi condi ţionat va fi 
verificat ă cu regularitate. 
    ART. 53  
    În s ălile unit ăţilor de cultur ă (teatre, cinematografe, c ămine culturale, 
săli de spectacol şi altele asemenea) nu se va permite accesul unui nu măr de 
persoane mai mare decât capacitatea proiectat ă. În func ţie de cubaj şi de 
ventila ţie se va asigura un volum minim de aer de 30 mc/om/ h. 



    ART. 54  
    În colectivit ăţile temporare ( şantiere, campinguri, cabane), precum şi în 
unit ăţile de folosin ţă public ă se vor asigura condi ţiile de igien ă necesare 
pentru prevenirea îmboln ăvirilor, potrivit specificului unit ăţii. 
    ART. 55  
    În înc ăperile de dormit din colectivit ăţile temporare trebuie s ă se 
asigure o suprafa ţă minim ă şi un volum minim de 10 mp şi 27 mc pentru 
camerele cu un pat, câte 16 mp şi 43 mc pe camer ă pentru înc ăperi cu dou ă 
paturi, minimum 20 mp şi 54 mc pentru camere cu 3 paturi şi 26 mp şi 60 mc 
pentru camere cu 4 paturi. 
    Num ărul maxim de persoane cazate nu va dep ăşi capacitatea proiectat ă. 
    ART. 56  
    Utilizarea paturilor suprapuse în dormitoare co mune de şantier şi cabane 
turistice montane se admite, în mod excep ţional, dac ă se asigur ă un volum 
minim de aer de 12 mc/persoan ă. 
    ART. 57  
    Unit ăţile de cazare vor fi dotate cu inventarul moale şi lenjeria de pat 
necesare pentru persoanele cazate, asigurându-se pr imenirea acesteia, dup ă 
cum urmeaz ă: 
    - schimbarea lenjeriei de pat ori de câte ori e ste nevoie, dar nu mai rar 
de 3 zile, în cazul în care a fost folosit ă de aceea şi persoan ă; 
    - schimbarea lenjeriei de pat dup ă fiecare persoan ă care p ăr ăseşte 
unitatea. 
    Materialul moale folosit de clien ţi se colecteaz ă în saci de polietilen ă 
şi va fi dezinfectat, chimic, termochimic sau termic  în cursul procesului de 
spălare automat ă; dezinfec ţia termic ă se realizeaz ă prin supunere timp de 10 
minute la 70°C sau 1 minut la 80°C. 
    ART. 58  
    B ăile publice, bazinele de înot şi piscinele vor utiliza pentru îmb ăiere 
numai ap ă potabil ă. Bazinele de înot, acoperite sau descoperite, prec um şi 
piscinele din proximitatea litoralului care foloses c ap ă de mare, în 
condi ţiile prev ăzute în anexa nr. 1 la Hot ărârea Guvernului nr. 546/2008  
privind gestionarea calit ăţii apei de îmb ăiere, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, vor fi dotate cu sisteme de filtra re şi dezinfec ţie 
a apei, astfel încât calitatea apei s ă se încadreze în valorile maxim admise 
în anexa nr. 1. 
    ART. 59  
    Unit ăţile care de ţin sau exploateaz ă b ăi publice se vor îngriji de 
între ţinerea construc ţiilor şi instala ţiilor aferente pentru ca acestea s ă 
func ţioneze, în permanen ţă, la parametrii proiecta ţi. Num ărul minim de dot ări 
sanitare din b ăile publice este urm ătorul: 
 
*T* 
 ──────────────────────────────────────────────────────── 
   Num ărul de 
    W.C.-uri              Pisoare            Lavoar e 
 ──────────────────────────────────────────────────────── 
     1        1             1            1          1 
 ───────── ───────       ────────      ───────   ─────── 
   75 (b)   50 (f)          75         100 (b)   10 0 (f) 
 ──────────────────────────────────────────────────────── 
*ST* 
 
 
 



    ART. 60  
    Num ărul maxim de persoane care pot utiliza simultan bai a nu va dep ăşi 
capacitatea proiectat ă. Suprafa ţa înc ăperilor cu c ăzi individuale va fi de 
minimum 6 mp; cabina de du ş va avea minimum 3 mp. 
    ART. 61  
    Unit ăţile care asigur ă servicii de igien ă personal ă şi de între ţinere: 
baie, saun ă, bazin, masaj uscat şi subacvatic, gimnastic ă etc. trebuie supuse 
procedeelor de cur ăţare şi dezinfec ţie, descrise la art. 50. Bazinele de 
îmbăiere sau pentru proceduri vor îndeplini condi ţiile prev ăzute pentru 
bazinele de înot. Materialul moale folosit pentru p roceduri se schimb ă dup ă 
fiecare client cu materiale curate şi dezinfectate; materialele folosite se 
vor cur ăţa şi dezinfecta în condi ţiile art. 57. 
    ART. 62  
    Accesul persoanelor în bazinele comune de ap ă cald ă sau de ap ă rece se 
permite numai dup ă ce, în prealabil, au f ăcut du ş. 
    ART. 63  
    Lenjeria dat ă spre utilizare persoanelor care fac baie va fi cur ăţat ă şi 
dezinfectat ă în condi ţiile stipulate de art. 57. 
    ART. 64  
    (1) La proiectarea şi execu ţia bazinelor de înot se vor respecta 
următoarele cerin ţe: 
    - la bazinele descoperite şi acoperite se va prevedea o bordur ă ridicat ă 
cu 30 cm fa ţă de paviment; pavimentul va fi finisat cu dale anti derapante; 
bazinele vor avea montate sc ări de acces în ap ă, num ărul acestora stabilindu-
se în func ţie de m ărimea bazinului; sc ările vor avea profiluri rotunjite şi 
forma adaptat ă folosirii f ăr ă risc; 
    - bazinele vor avea montate de jur împrejur, la  nivelul apei, o bar ă de 
sus ţinere; 
    - adâncimea bazinului va fi marcat ă vizibil pe marginile acestuia; 
    - la bazinele acoperite, finisajele interioare ale cl ădirii vor asigura 
izola ţia termic ă şi tratarea suprafe ţelor cu antifungice; 
    - ambian ţa termic ă, ventila ţia natural ă şi artificial ă şi iluminatul 
bazinelor acoperite vor fi asigurate în a şa fel încât s ă se evite 
îmboln ăvirea şi accident ările celor care le folosesc. 
    (2) Piscinele/Bazinele cu tehnologie de prea pl in vor avea prev ăzute 
mijloace de prindere/sus ţinere la nivelul apei şi paviment antiderapant. 
    ART. 65  
    Parametrii de analiz ă microbiologici, valorile maxime admise şi frecven ţa 
de recoltare a probelor de ap ă din bazinele de înot acoperite şi descoperite 
şi piscine sunt prev ăzute în tabelul din anexa nr. 1. 
    ART. 66  
    Evaluarea calit ăţii apei din bazinele de înot şi piscine se va face 
astfel: 
    a) limpezime - un disc negru, de 15 cm pe fond alb, trebuie s ă fie 
vizibil cu u şurin ţă în punctul cel mai profund al bazinului; 
    b) concentra ţia clorului rezidual liber în bazinele de înot/pisc ine 
acoperite trebuie s ă fie între 0,5 şi 1 mg/l, iar în bazinele/piscinele 
descoperite între 0,5 mg/l şi 1,5 mg/l; 
    c) pH între 7,2 şi 8,2; 
    d) în 90% din probele recoltate trimestrial, nu mărul de colonii la 
37°C/ml trebuie s ă fie sub 300; 
    e) în 90% din probele recoltate trimestrial, ba cteriile coliforme trebuie 
să fie sub 10/100 ml; 
    f) în 95% din probele recoltate trimestrial, Ps eudomonas aeruginosa 
(indicator de salubritate) trebuie s ă fie 0/100 ml. 



    ART. 67  
    Administratorii b ăilor publice, ai bazinelor de înot şi piscinelor 
trebuie s ă de ţin ă registre în care vor fi înscrise rezultatele bulet inelor de 
analiz ă a apei, concentra ţiilor clorului rezidual liber, periodicitatea de 
primenire a apei şi de dezinfec ţie a bazinelor/b ăilor, precum şi modalitatea 
de dezinfec ţie a bazinelor/b ăilor, inclusiv substan ţele dezinfectante 
folosite. 
    ART. 68  
    Bazinele de înot vor fi prev ăzute cu instala ţii de înc ălzire a apei în 
aşa fel încât apa de îmb ăiere s ă aib ă o temperatur ă de 22-24°C; nu se 
recomand ă folosirea pentru îmb ăiere a apei cu temperatura sub 22°C. 
    ART. 69  
    Ritmul de primenire a apei şi de sp ălare şi dezinfec ţie a bazinelor se va 
stabili în func ţie de calitatea apei, respectându-se urm ătoarele cerin ţe 
minimale: 
    a) pentru bazinele cu recirculare a apei, zilni c se va recircula prin 
sistemul de filtrare şi clorinare întregul volum de ap ă al bazinului şi, în 
plus, se va înlocui 1/10-1/15 din volumul apei cu a pa potabil ă; s ăpt ămânal se 
va face sp ălarea şi dezinfec ţia bazinului; 
    b) pentru bazinele f ăr ă recirculare, dar cu primenire continu ă a apei, se 
va schimba zilnic cel pu ţin 1/3 din volumul apei din bazin şi se vor asigura 
golirea, sp ălarea şi dezinfec ţia acestuia la cel mult 3 zile; 
    c) pentru bazinele f ăr ă recircularea apei şi f ăr ă posibilit ăţi de 
primenire continu ă a apei, se vor asigura golirea, sp ălarea şi dezinfec ţia 
zilnic ă a bazinului şi umplerea cu ap ă de calitatea prev ăzut ă în tabelul din 
anexa nr. 1. 
    ART. 70  
    Pentru bazinele de înot, care dispun de sta ţii de tratare şi recirculare 
a apei, se va asigura obligatoriu şi clorinarea apei. 
    ART. 71  
    Dezinfec ţia bazinelor se va face, dup ă sp ălare cu jet de ap ă, prin 
cur ăţarea mecanic ă şi ştergerea pere ţilor şi fundului bazinului cu bure ţi 
îmbiba ţi în solu ţie dezinfectant ă. 
    ART. 72  
    Unit ăţile care de ţin bazine de înot/piscine vor fi dotate obligatoriu  cu: 
vestiare, grupuri sanitare şi du şuri, separate pentru femei şi b ărba ţi. 
Numărul minim de dot ări sanitare este: 
 
*T* 
 ──────────────────────────────────────────────────────── 
   Num ărul       Pisoare      Lavoare          Du şuri 
  de WC-uri 
 ──────────────────────────────────────────────────────── 
   1       1       1         1       1        1      1 
 ──────  ──────  ────      ─────── ───────  ────── ────── 
 75 (b)  50 (f)   75       100 (b) 100 (f)  50 (b) 50 (f) 
 ──────────────────────────────────────────────────────── 
*ST* 
 
    ART. 73  
    Regulamentul privind utilizarea piscinelor/bazi nelor trebuie afi şat într-
o manier ă vizibil ă pentru cei care folosesc piscina/bazinul. În utili zarea 
piscinei/bazinului nu se va dep ăşi num ărul maxim de persoane aflate simultan 
în piscin ă/bazin, prev ăzut în proiectul acesteia, num ăr care va fi men ţionat 
în regulamentul de utilizare. 



    ART. 74  
    Accesul în piscine/bazine al persoanelor purt ătoare de boli 
transmisibile, pl ăgi deschise, dermite sau dermatoze este interzis. 
    ART. 75  
    Pentru campinguri, densitatea optim ă este de 50 mp teren/persoan ă. În 
fiecare camping se amenajeaz ă oficii prev ăzute cu ap ă rece, ap ă cald ă 
necesar ă sp ăl ării vaselor şi grupuri sanitare cu urm ătoarele dot ări: 
*T* 
 ──────────────────────────────────────────────────────── 
   Num ărul       Pisoare      Lavoare          Du şuri 
  de WC-uri 
 ──────────────────────────────────────────────────────── 
   1       1       1         1       1        1      1 
 ──────  ──────  ────      ─────── ───────  ────── ────── 
 30 (b)  20 (f)   30       30 (b)   30 (f)  30 (b) 30 (f) 
 ──────────────────────────────────────────────────────── 
*ST* 
 
    CAP. VII  
    Norme privind produsele biocide şi produsele de protec ţia plantelor 
utilizate de c ătre popula ţie 
 
    ART. 76  
    (1) În ac ţiunile de combatere se utilizeaz ă numai: 
    a) produse biocide care de ţin acte administrative eliberate de Comisia 
Naţional ă pentru Produsele Biocide şi cuprinse în lista publicat ă de 
Ministerul S ănăt ăţii, actualizat ă periodic. Produsele aprobate pentru plasare 
pe pia ţă la o dat ă ulterioar ă public ării listei se pot utiliza pe baza 
actului administrativ eliberat de Comisia Na ţional ă pentru Produsele Biocide; 
    b) produsele de protec ţia plantelor (pesticide agricole) omologate de 
Comisia Na ţional ă de Omologare a Produselor de Protec ţia Plantelor. 
    (2) Ac ţiunile de combatere pot fi efectuate de unit ăţi prestatoare de 
servicii de dezinsec ţie şi deratizare. 
    ART. 77  
    (1) Pesticidele neagricole care intr ă sub inciden ţa prevederilor art. 19 
alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012  pot fi comercializate numai de 
către persoane fizice şi juridice instruite în acest scop şi pot fi utilizate 
numai de operatori califica ţi şi instrui ţi pentru aceast ă activitate. 
    (2) Pesticidele agricole pot fi comercializate către utilizatorii amatori 
cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 
34/2012  pentru stabilirea cadrului institu ţional de ac ţiune în scopul 
utiliz ării durabile a pesticidelor pe teritoriul României,  aprobat ă prin 
Legea nr. 63/2013 . 
    ART. 78  
    Utilizarea pesticidelor în combaterea artropode lor şi a roz ătoarelor, 
vectoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort, se va 
face în a şa fel încât s ă nu fie afectat ă starea de s ănătate a popula ţiei prin 
efectul toxic al acestor produse. 
    ART. 79  
    (1) Comercializarea produselor de protec ţia plantelor se poate face numai 
dacă aceasta este cuprins ă în obiectul de activitate al unit ăţii comerciale. 
    (2) Comercializarea c ătre popula ţie a pesticidelor agricole şi neagricole 
se permite numai dac ă autoriza ţia lor a fost emis ă şi în acest scop. 
    (3) Distribuitorii care comercializeaz ă pesticide agricole c ătre 
utilizatorii amatori trebuie s ă furnizeze informa ţii despre pericole, 



expunere, condi ţii de depozitare, reguli pentru manipularea şi aplicarea în 
siguran ţă, precum şi pentru evacuarea de şeurilor. 
    ART. 80  
    (1) Dimensiunea ambalajelor în care sunt livrat e pesticidele agricole 
destinate utilizatorilor amatori este limitat ă la o capacitate maxim ă, 
necesar ă folosirii timp de unul sau dou ă sezoane pentru o gr ădin ă obi şnuit ă. 
    (2) Baza de calcul pentru dimensiunea maxim ă a ambalajelor produselor 
destinate utilizatorilor amatori este urm ătoarea: 
    a) tratamentul unei suprafe ţe de 500 mp; sau 
    b) cea mai mic ă rat ă de aplicare pentru utilizarea preconizat ă. 
    (3) Este interzis ă utilizarea ambalajelor pentru produse pesticide în  
alte scopuri decât cele pentru care au fost destina te. 
    (4) Ambalajele pesticidelor trebuie s ă fie prev ăzute cu sisteme de 
închidere etan şe astfel încât s ă nu existe pierdere de con ţinut, s ă fie 
solide şi rezistente şi confec ţionate din materiale care nu se deterioreaz ă 
atunci când intr ă în contact cu con ţinutul. 
    ART. 81  
    (1) În cazul pesticidelor gata de folosire (pre cum lichidele 
pulverizabile), destinate utilizatorilor amatori, s istemul de aplicare a 
dozei trebuie s ă fie proiectat astfel încât s ă nu prezinte risc pentru 
sănătate, atunci când este folosit corect şi în scopul preconizat. 
    (2) Pentru pesticidele agricole destinate utili zatorilor amatori care 
necesit ă diluare înainte de aplicare, trebuie ca sistemul d e măsurare a dozei 
să aib ă o eroare pân ă la ± 10%. 
    ART. 82  
    (1) Consiliile locale, Consiliul General al Mun icipiului Bucure şti, 
prim ăriile şi operatorii economici au obliga ţia de a organiza şi desf ăşura 
acţiuni de combatere a artropodelor şi roz ătoarelor vectoare de maladii 
transmisibile şi/sau generatoare de disconfort, la solicitarea şi cu 
îndrumarea tehnic ă de specialitate a direc ţiilor de s ănătate public ă 
teritoriale. 
    (2) Cet ăţenii cu gospod ării individuale şi asocia ţiile de locatari au 
obliga ţia de a asigura combaterea şi stingerea focarelor de artropode şi 
roz ătoare vectoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort 
din gospod ăria proprie sau din spa ţiile pe care le de ţin. 
    (3) Direc ţiile de s ănătate public ă şi cele de control în s ănătate public ă 
teritoriale au obliga ţia inform ării popula ţiei cu privire la existen ţa în 
teritoriu a vectorilor care prezint ă un risc pentru s ănătate sau care produc 
un disconfort deosebit şi cu privire la m ăsurile de combatere ce trebuie 
luate împotriva acestora. În atingerea acestui scop , membrii comunit ăţii se 
pot adresa direc ţiilor de s ănătate public ă teritoriale pentru ob ţinerea 
informa ţiilor adecvate. 
    (4) Consiliile locale şi prim ăriile au obliga ţia de a comunica 
cet ăţenilor m ăsurile întreprinse în vederea combaterii artropodel or şi a 
roz ătoarelor. 
    ART. 83  
    (1) Unit ăţile care efectueaz ă prest ări de servicii utilizând produse 
biocide sunt obligate s ă asigure informarea popula ţiei cu privire la data 
efectu ării lucr ărilor, substan ţele folosite şi m ăsurile de prim ajutor 
recomandate de produc ători. 
    (2) P ăstrarea produselor biocide se face în spa ţii special amenajate, cu 
pavimente netede, lavabile, confec ţionate din materiale neabsorbante, care s ă 
poat ă fi u şor sp ălate şi cur ăţate, pe rafturi sau gr ătare, ferite de razele 
solare şi de surse directe de c ăldur ă şi înghe ţ, dotate cu ventila ţie 
adecvat ă, surs ă de ap ă potabil ă şi trus ă sanitar ă de prim ajutor. 



    (3) Unitatea trebuie s ă dispun ă de vestiare pentru personal şi grup 
sanitar. 
    (4) Utilajele folosite trebuie cur ăţate dup ă fiecare opera ţiune, avându-
se în vedere evitarea polu ării mediului înconjur ător. Se interzice deversarea 
apelor reziduale direct în sistemul de canalizare. 
    (5) Este interzis ă utilizarea produselor biocide cu termen de 
valabilitate expirat, a celor cu eticheta deteriora t ă sau care prezint ă 
modific ări ale propriet ăţilor (depuneri, culoare modificat ă etc.). 
 
    CAP. VIII  
    Norme de igien ă privind administrarea cimitirelor, crematoriilor u mane, 
înhumarea, transportul şi deshumarea cadavrelor umane 
 
    ART. 84  
    Înhum ările şi reînhum ările se fac numai în cimitirele autorizate sanitar.  
Cimitirele vor fi împrejmuite cu gard şi cu o perdea de arbori. Între 
morminte şi gardul cimitirului va fi l ăsat ă o zon ă liber ă de 3 m. 
    ART. 85  
    (1) Este obligatorie înhumarea/incinerarea pers oanelor decedate. 
    (2) Este interzis ă expunerea persoanelor decedate în incinta cimitire lor, 
cu accesul direct al publicului, cu excep ţia celor care de ţin o înc ăpere 
special ă având aceast ă destina ţie. 
    ART. 86  
    Înhumarea persoanelor decedate se face numai pe  baza certificatului de 
deces eliberat în acest scop de autorit ăţile publice locale. În cazul 
persoanelor decedate în alte localit ăţi decât aceea în care urmeaz ă s ă aib ă 
loc înhumarea, aceasta se face şi pe baza avizului sanitar de 
înhumare/transport (anexa nr. 2), care se elibereaz ă de c ătre direc ţia de 
sănătate public ă teritorial ă. 
    ART. 87  
    Persoanele decedate vor putea fi depuse înainte  de înhumare în s ălile de 
ceremonii funerare numai pe baza certificatului de îmbăls ămare. Persoanele 
decedate din cauza unor boli contagioase vor fi dep use în s ălile de ceremonii 
funerare numai cu avizul direc ţiei de s ănătate public ă teritorial ă. 
    ART. 88  
    (1) Transportul interna ţional al cadavrelor umane se face pe baza unui 
paşaport de transport mortuar; pentru cadavrele care s unt transportate din 
ţar ă în str ăin ătate, pa şaportul de transport mortuar se elibereaz ă de c ătre 
direc ţia de s ănătate public ă din jude ţul unde s-a produs decesul sau 
exhumarea. 
    (2) Transportul interna ţional al cadavrelor se va face în sicriu 
impermeabilizat, închis ermetic, al c ărui fund este acoperit cu un strat de 5 
cm grosime din materii absorbante (rumegu ş, turb ă sau altele asemenea), 
îmbibate într-o solu ţie dezinfectant ă. Sicriul se depune într-o lad ă din 
lemn, bine etan şeizat ă. 
    ART. 89  
    În locurile de înhumare neamenajate cu cripte, înhumarea se va face la o 
adâncime de minimum 2 m. 
    ART. 90  
    (1) Deshumarea persoanelor decedate se poate fa ce numai dup ă 7 ani de la 
data înhum ării. 
    (2) În mod excep ţional, deshumarea se poate face şi înainte de expirarea 
termenului prev ăzut la alin. (1), dup ă cum urmeaz ă: 
    a) dup ă împlinirea termenului de un an de la data înhum ării şi numai în 
perioada 1 noiembrie - 31 martie, pe baza avizului sanitar eliberat de c ătre 



direc ţiile de s ănătate public ă teritoriale, în scopul reînhum ării persoanei 
decedate în alt loc de înhumare; 
    b) indiferent de data când a avut loc înhumarea , pe baza dispozi ţiei 
date, potrivit legii, de procuratur ă sau de instan ţele judec ătore şti. 
    ART. 91  
    Deshumarea osemintelor persoanelor decedate în urmă cu pân ă la 7 ani, 
precum şi reînhumarea lor se pot face în tot timpul anului pe baza avizului 
sanitar pentru deshumare/transport şi reînhumare (anexa nr. 3), eliberat de 
către direc ţia de s ănătate public ă teritorial ă. 
    ART. 92  
    Deshum ările şi reînhum ările se fac de c ătre administra ţiile cimitirelor, 
în prezen ţa familiei persoanei decedate sau a unui reprezenta nt al acesteia 
şi a administratorului cimitirului, cu respectarea n ormelor sanitaro-
antiepidemice. 
    ART. 93  
    Transportul persoanelor decedate în vederea înh umării în aceea şi sau în 
alt ă localitate se face numai cu vehicule mortuare, spe cial amenajate, cu 
respectarea normelor sanitare în vigoare. 
    ART. 94  
    Efectuarea transporturilor în afara ţării se va asigura cu respectarea 
normelor din conven ţiile interna ţionale pe baza pa şaportului de transport 
cadavre umane eliberat de direc ţia de s ănătate public ă teritorial ă (anexa nr. 
4). 
    ART. 95  
    La incinerarea persoanelor decedate se vor apli ca în mod corespunz ător 
prevederile art. 87 şi 88. 
    ART. 96  
    (1) Desfiin ţarea şi schimbarea destina ţiei unui cimitir se fac numai dup ă 
30 de ani de la ultima înhumare şi dup ă str ămutarea tuturor osemintelor. 
    (2) Desfiin ţarea cimitirelor înainte de acest termen se face nu mai cu 
avizul direc ţiei de s ănătate public ă teritorial ă. 
    ART. 97  
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrant ă din prezentele norme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Anexa 1 
    ------- 
la norme 
-------- 
 
                Parametri de calitate şi frecven ţa de recoltare 
                       pentru apa de îmb ăiere folosit ă în 
                      bazine de înot, piscine, b ăi publice 
 
*T* 
*Font 9* 
 ┌──────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬──────────────────────────┐ 
 │      Parametru               │Valoare maxim admis ă│Frecven ţa│    Metoda de analiz ă     │ 
 ├──────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤ 
 │Nr. colonii la 37°C/ml în 24 h │< 200 UFC/ml        │ bilunar │metoda încorpor ării în    │ 
 │                              │                    │         │plac ă                     │ 
 ├──────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤ 
 │Bacterii coliforme            │< 10/100ml          │ bilunar │metoda filtr ării prin     │ 
 │                              │                    │         │membrană                  │ 
 │                              │                    │         │metoda celui mai probabil │ 
 │                              │                    │         │număr (MPN)               │ 
 ├──────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤ 
 │Escherichia coli              │0/100 ml*)          │ bilunar │metoda filtr ării prin     │ 
 │                              │                    │         │membrană                  │ 
 │                              │                    │         │metoda celui mai probabil │ 
 │                              │                    │         │număr (MPN)               │ 
 ├──────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤ 
 │Enterococi                    │0/100 ml*)          │ bilunar │metoda filtr ării prin     │ 
 │                              │                    │         │membrană                  │ 
 │                              │                    │         │metoda celui mai probabil │ 
 │                              │                    │         │număr (MPN)               │ 
 ├──────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤ 
 │Pseudomonas aeruginosa        │0/100 ml*)          │ bilunar │metoda filtr ării prin     │ 
 │                              │                    │         │membrană                  │ 
 └──────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────────────┘ 
*ST* 
---------- 
    *) Când se folose şte metoda celui mai probabil num ăr, rezultatul se va exprima < 1/100 ml 
conform citirii din tabelele McCrady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Anexa 2 
    ------- 
la norme 
-------- 
 
*T* 
    ROMÂNIA 
    Ministerul S ănăt ăţii                   Nr. ie şire ..................... 
    D.S.P. ....................            Anul ... ..... luna ... ziua .... 
 
                                                      ┌─────────┐ 
                                                      │         │ 
                                                      │         │ 
                                                      │         │ 
                                                      │         │ 
                                                      │         │ 
                                                      │         │ 
                                                      └─────────┘ 
*ST* 
 
 
                                  AVIZ SANITAR 
                 pentru înhumarea/transportul cadav relor umane 
 
    Se avizeaz ă din punct de vedere sanitar înhumarea cadavrului 
..........................., decedat la data: anul ............. luna 
................. ziua ......, în Cimitirul ....... ........................, 
localitatea ....................., jude ţul ........................ 
    Transportul cadavrului pentru înhumare în cimit ir se va face cu mijloace 
rapide, într-un sicriu din lemn. Sicriul va r ămâne închis în timpul 
transportului. 
    Prezentul aviz sanitar este valabil de la data de 
........................ pân ă la data de ....................... 
 
 
                               Director executiv, 
                               .................. 
 
    NOT Ă: 
    Toate autorit ăţile pe raza c ărora se va face transportul vor asigura 
efectuarea liber ă şi f ăr ă piedici a acestuia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    Anexa 3 
    ------- 
la norme 
-------- 
 
*T* 
    ROMÂNIA 
    Ministerul S ănăt ăţii                   Nr. ie şire ..................... 
    D.S.P. ....................            Anul ... ..... luna ... ziua .... 
 
                                                      ┌─────────┐ 
                                                      │         │ 
                                                      │         │ 
                                                      │         │ 
                                                      │         │ 
                                                      │         │ 
                                                      │         │ 
                                                      └─────────┘ 
*ST* 
 
 
                                  AVIZ SANITAR 
         pentru deshumarea/transportul şi reînhumarea cadavrelor umane 
 
    Se avizeaz ă din punct de vedere sanitar deshumarea cadavrului 
............................., decedat la data: anu l ............ luna 
................ ziua ......., din Cimitirul ...... ........................, 
localitatea ........................, jude ţul .........................., 
pentru a fi reînhumat în Cimitirul ................ ................., 
localitatea ......................, jude ţul ...................... 
    Deshumarea şi reînhumarea în acela şi cimitir se vor face în primele ore 
ale dimine ţii, în timpul cel mai scurt posibil. 
    Transportul cadavrului pentru reînhumarea în al t cimitir se va face cu 
mijloace rapide, sicriul fiind introdus într-o lad ă de lemn c ăptu şit ă cu 
tabl ă sau carton gudronat. 
    Sicriul va r ămâne închis în timpul acestor opera ţiuni. 
    Prezentul aviz sanitar este valabil de la data de ................ pân ă 
la data de .................... 
 
                               Director executiv, 
                               ................. 
 
    NOT Ă: 
    Toate autorit ăţile pe raza c ărora se va face transportul vor asigura 
efectuarea liber ă şi f ăr ă piedici a acestuia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
    Anexa 4 
    ------- 
la norme 
-------- 
 
*T* 
*Font 9* 
    ROMÂNIA 
    Ministerul S ănăt ăţii                   Nr. ie şire ..................... 
    D.S.P. ....................            Anul ... ..... luna ... ziua .... 
 
                                                      ┌─────────┐ 
                                                      │         │ 
                                                      │         │ 
                                                      │         │ 
                                                      │         │ 
                                                      │         │ 
                                                      │         │ 
                                                      └─────────┘ 
 
                     PA ŞAPORT PENTRU TRANSPORT CADAVRU UMAN 
                   PASSEPORT DE TRANSPORT POUR CADA VRE HUMAIN 
                    PASSPORT FOR TRANSPORT THE HUMA N CORPSE 
 
    Se autorizeaz ă transportul cadavrului uman din localitatea 
........................... 
    On autorise le transport du cadavre humain de l a localite 
    It's authorized the transport of the human corp se from locality 
 
    Jude ţul ......................, localitatea 
.......................................... 
    District dans la localite 
    County to locality 
 
    ţara ....................................... 
    du pays 
    county 
 
    Decedatul: numele ............................,  prenumele 
............................ 
    Le decede: nom                                  prenom 
    Deceased: surname                               first name 
 
    Sexul ........................, vârsta ........ ................ 
    Sexe                            L'âge 
    Sex                             Age 
 
    Ultimul domiciliu 
................................................... ................. 
    Le dernier domicile 
    Last residence 
 



    Locul decesului: ţara ......................, jude ţul 
................................ 
    Lieu du deces: Le pays                        d istrict 
    The place of demise: country                  c ounty 
 
    Localitatea ................................... . 
    Localite 
    Locality 
 
    Data decesului: 20 ....... luna ............... ...... ziua .......... 
    La date du deces:          mois                       jour 
    Deceased date:             month                      day 
 
    Num ărul certificatului de îmb ăls ămare 
................................................ 
    Numero du certificat d'embaumement 
    The number of embalm certificate 
 
    Num ărul certificatului medical de deces 
.............................................. 
    Numero du certificat medical du deces 
    The number of decease medical certificate 
 
    Condi ţii speciale: sicriu de metal, închis ermetic şi apoi a şezat într-o 
lad ă de lemn 
    închis ă etan ş. 
    Conditions speciales: le cercueil en metal est enferme hermetiquement et 
mis ensuite 
    dans une caisse en bois etanche. 
    Special conditions: metal coffin, hermetically closed and put in a wood 
box, tight 
    closed. 
 
    Transportul se va face cu: autovehicul, tren, a vion, vapor. 
    Le transport sera effectue par: auto, train, av ion, bateau. 
    Transport will be done by: car, train, plane, s hip. 
 
 
                               Director executiv, 
                               L.S. ............. 
*ST* 
 
                                     ------ 
 


