
INFORMARE 
 

In MO nr. 720/21.08.2018 a fost publicat Ordinul nr. 994 din 9 august 2018 
pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 
mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii 
nr. 119/2014. 
 
Conform acestui ordin, incepand cu data de 21.08.2018, amplasarea 
cabinetelor medicale in cladirile de locuit sau in cladirile in  care se 
desfasoara si alte activitati,  implica obligatia asigurarii unei intrari 
separate fata de locatarii din imobil si schimbarea de destinatie a 
spatiului, conform activitatii desfasurate: 
 
 
“Art. 6 
(1)La parterul clădirilor de locuit: 
a)se pot amplasa/amenaja unităţi comerciale, unităţi de prestări servicii, cabinete 
medicale ambulatorii fără paturi, laboratoare de analize medicale, puncte externe de 
recoltare probe biologice ale laboratoarelor de analize medicale, furnizori de servicii de 
îngrijiri la domiciliu, cabinete de practică pentru servicii publice conexe actului medical şi 
cabinete veterinare pentru animale de companie, cu excepţia celor menţionate la art. 5 
alin. (1); 
 

(la data 21-aug-2018 Art. 6, alin. (1), litera A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 
994/2018 ) 
a1)Cabinetele medicale ambulatorii, laboratoarele de analize medicale şi punctele externe 
de recoltare a probelor biologice, cabinetele medicale veterinare se amplasează în clădiri 
de locuit sau în clădiri în care se desfăşoară şi alte activităţi cu respectarea următoarelor 
condiţii: 
1.să asigure intrare şi circuite separate faţă de locatarii din imobilul respectiv; 
2.să asigure gestionarea deşeurilor periculoase conform reglementărilor legale în vigoare; 
3.să nu creeze disconfort şi riscuri pentru sănătate; 
4.să respecte normele igienico-sanitare specifice activităţilor desfăşurate conform 
reglementărilor legale în vigoare; 
5.să asigure schimbarea destinaţiei spaţiului, conform activităţii desfăşurate. 

(la data 21-aug-2018 Art. 6, alin. (1), litera A. din capitolul I completat de Art. I, punctul 8. din Ordinul 
994/2018 ). 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Art. IV 
Autorizaţiile eliberate pentru cabinetele medicale care îşi desfăşoară activitatea 
la data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi menţin valabilitatea până la 
modificarea condiţiilor de autorizare, prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii 
publice nr. 1.338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională 
a cabinetelor medicale şi de medicină dentară, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 


