
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ 
 

 

 

APROB  

Ministru, 

Sorina PINTEA 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și 
sănătate publică privind mediul de viață al populației completat și modificat prin Ordinul 
Ministrului Sănătății nr. 994/2018 a fost pus în aplicare de către direcțiile de sănătate publică 
județene și a municipiului București odată cu intrarea în vigoare a noilor dispoziții. 

Astfel, s-a constatat că modificările aduse articolului 6 nu au fost suficient de clar 
redactate pentru a transpune fără echivoc intenția legiuitorului, si anume de a păstra norma cu 
privire la amplasarea cabinetelor medicale ambulatorii fără paturi aprobată prin OMS nr. 119 
în anul 2014 și de a adăuga noi posibilități de amplasare cu respectarea unor condiții care să 
asigure protecția sănătății populației din imobilele respective și prevenirea transmiterii bolilor 
(cum ar fi gripa în sezonul epidemic, etc).    

In acest sens, în prezentul proiect a fost modificat articolul 6 în integralitatea lui, pentru 
a corecta situații de tipul neautorizării unor cabinete medicale ambulatorii fără paturi care au 
inițiat amenajările potrivit dispozițiilor valabile înainte de intrarea în vigoare a OMS nr. 
994/2018. In acest sens se urmărește să nu fie create situații discriminatorii pentru 
administratorii cabinetelor medicale care au obținut avize de amplasare și funcționare conform 
normelor care erau in vigoare înainte de publicarea OMS nr. 994/2018, iar autorizațiile 
sanitare de funcționare nu sunt eliberate deoarece OMS nr. 994/2018 prevede intrare 
separată pentru pacienți.  

In urma discuțiilor purtate cu reprezentanți ai Direcției de sănătate publică București a 
reieșit că norma privind amenajarea cabinetelor medicale la alte etaje ale clădirilor de locuit nu 
este aplicabilă în practică deoarece nu există situații de clădiri care să poată avea intrări 
separate pentu un eventual cabinet medical amplasat la un nivel superior, astfel încât 
dispoziția a fost eliminată.   

De asemenea a fost modificat alineatul 2 al art. 14, ținând cont de faptul că unele unități 
sanitare au demarat procedurile de autorizare în baza OMS nr. 119/2014, iar riscul asupra 
sănătății populației din zonele limitrofe nu este unul ridicat pentru acest tip de unități.   

Faţă de cele menţionate, am elaborat proiectul de ordin act normativ alăturat, pe care, 
vă rugăm să îl aprobaţi pentru consultare publică prin postare pe site-ul Ministerului Sănătăţii 
la secţiunea Transparenţă Decizională. 
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