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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
Direcţia de Sănătate Publică Gorj 

COMPARTIMENT AVIZE/AUTORIZARI- C18 
       

Gorj, Târgu Jiu, Str. Progresului, nr. 18, Cod : 210218 
TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878 

e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, dspj.gorj.relpub@intergorj.ro 
Pagina WEB: http://www.aspgorj.ro/ 

Număr de date cu caracter personal: 35910 
 

 
 
 

COMPARTIMENT AVIZE/AUTORIZARI 
 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL: 
-Depunere documentatii – luni-joi, orele 8,00-12,00 
-Eliberare documente solicitate- luni-joi, orele 13,00-14,00 

 
Activitati prestate catre public: 

• a) autorizarea sanitară a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere-OMS 
1030/2009;  

• b) autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare-OMS 1030/2009; 
• c) certificarea conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi alte reglementări 

legal specifice domeniului de activitate, la cererea titularilor activităţilor-OMS 1030/2009; 
• d) asistenţă de specialitate de sănătate publică, la cererea persoanelor fizice şi juridice-

OMS 1030/2009; 
• e) autorizatia de libera practica pentru lucratorii din unitatile publice si private, altii decat 

medicii, farmacistii, asistentii medicali si moasele -OMS 979/2004; 
• f) Inscrierea in Registrul unic al cabinetelor medicale-OMS 153/2003. 
• g) Autorizarea unitatilor de asistenta medicala pentru examinarea ambulatorie a 

candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule: 
OMS 1159/2010; 

• h) Autorizarea furnizorilor privati de servicii de asistenta medicala de urgenta 
prespitaliceasca si de transport medical asistat si neasistat, a serviciilor de ambulanta 
judetene si SMURD: OMS 1519/2009. 

 a) AUTORIZAREA SANITARA IN BAZA DECLARATIEI PE PROPRIA RASPUNDERE 
Se aplica tuturor persoanelor fizice si juridice care desfasoara una din activitatile anexate si care 
nu sunt supuse inregistratii prin registrul comertului 

Acte necesare: 
-cerere tip de autorizare si documente specifice domeniului de activitate-prevazuta de OMS 
1030/2009, actualizat  
- declaratie tip pe propria raspundere semnata de manager/administrator,titularul activitatii- 2 
exemplare 
- 6 lei taxa formular, nu se percep tarife de autorizare 
- 17 lai platiti laTaxe si Impozite Locale Tg-Jiu 
 
b)AUTORIZAREA SANITA RA IN BAZA REFERATULUI DE EVALUARE 
 
 Se aplica obligatoriu urmatoarelor activitatati: 

http://www.aspgorj.ro/�
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a) tratarea şi distribuţia apei potabile; 
b) zone naturale amenajate de îmbăiere;   
c) asistenţă medicală spitalicească;   
d) activităţile şi practicile nucleare;   
e) alte activităţi, conform reglementărilor legale în vigoare.   
 
 Acte necesare: 
-cerere semnată de titularul activităţii/administrator; 
-dosarul tehnic, conform reglementărilor legale specifice, în vigoare;   
- dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară   
- declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi 
nu face obiectul vreunui litigiu;-tip   
-  în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea 
cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare 
a obiectivului.   

Tarif 306 lei sau 356, in regim de urgenta 
 
c)CERTIFICAREA CONFORMITATII cu normele de igiena si sanatate publica 
Se aplica, la cerere, pentru obiective si activitati cu risc pentru sanatatea populatiei  
 
Acte necesare: 
- cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 a OMS 1030/2009; 
- memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerinţelor prevăzute de 
reglementările legale specifice domeniului de activitate;   
- dovada achitării tarifului de certificare de  200 lei sau 250 lei in regim de urgenta 

 

Nr crt 

d)ASISTENTA DE SPECIALITATE DE SANATATE PUBLICA  
 Se aplica, la cerere, pentru proiectele de amplasare, amenajare sau pentru construirea unei 
unitati care desfasoara o activitate cu risc pentru sanatatea populatiei 
 
Acte necesare: 
- cerere, conform modelului prevazut de OMS 1030/2009; 
- schiţa de amplasare în zonă, cu menţionarea vecinătăţilor imediate, după caz;   
 - proiectul obiectivului din care să reiasă circuitele funcţionale, destinaţia spaţiilor şi 
suprafeţele acestora, după caz;   
-  memoriul tehnic privind descrierea obiectivului şi a activităţii care se desfăşoară sau se va 
desfăşura în acesta, după caz;   
- dovada achitării tarifului de asistenţă de specialitate de sănătate publică de 200 lei sau 250, 
in regim de urgenta  
 

Denumirea procedurilor de reglementare 
sanitară 

 

Tariful          
( lei ) 

1 Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare 
 

300 

2 Certificarea conformităţii   
 

200 

3 Asistenţă de specialitate de sănătate publică  
 

200 

4 Rezolvarea în regim de urgenţă   
 

50 

5 Viza anuala 200 
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ELIBERAREA IN REGIM DE URGENTA PENTRU TOATE DOCUMENTELE DE 
REGLEMENTARE ESTE DE : 5 zile lucratoare 
 
e) Acte necesare eliberarii autorizatiei de libera practica pentru activitatile conexe 
actului medical: 
 
Pentru: chimisti, biologi, biochimisti: 
      - cerere 

-diplomă eliberată de o instituţie de învăţământ superior de profil biochimic, biologic sau 
chimic, recunoscută de lege;  
- certificat de cazier judiciar;   
- certificat de sănătate;   
- avizul Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor.  

 
 
Pentru alte categorii (kinetoterapeuti, fiziokinetoterapeuti, optometristi, tehnicieni, 
profesori sport, etc): 
  -cerere 
        -diploma sau adeverinta in copie si original 
  - certificate de cazier judiciar 
        - certificate de sanatate  
        - carte de identitate -copie 
 
 
f) INSCRIEREA IN REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR MEDICALE(Ord. M.S. 
153/2003) 
Documente necesare: 
  
 
Pentru cabinetele medicale fara personalitate juridica: 
a) cerere de înfiinţare;  
b) autorizaţia de liberă practică a medicului titular sau a asociaţilor;   
c) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul medical;   
d) avizul Colegiului Medicilor din România;   
e) actul constitutiv şi statutul societăţii civile medicale;   
f) dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în concordanţă cu 
serviciile medicale furnizate pe specialităţi.   
  

a) cererea reprezentantului legal al unităţii medicosanitare;  
b) certificatul de înregistrare la registrul comerţului, respectiv certificatul de înregistrare în 
registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înfiinţare sau actul de acordare a 
personalităţii juridice;   
c) actul constitutiv;   
d) hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor 
cabinete medicale, pentru organizaţiile şi instituţiile prevăzute la

Pentru cabinetele medicale cu personalitate juridica: 

 art. 16 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 124/1998, republicată; 
e) dovada legală a deţinerii spaţiului în care se organizează şi funcţionează cabinetul medical;   
f) autorizaţia sanitară de funcţionare;   
g) avizul colegiului medicilor;   
h) dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite functionale în concordanţă cu 
serviciile medicale furnizate pe specialităţi.   
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Pentru cabinete de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, fara 
personalitate juridica 
a)cerere de inregistrare 
b)autorizatie de libera practica a personaluluo care isi exercita in mod independent una din 
profesiile prevazute la art. 1, alin. 2 din OG 83/2000 
c)dovada detinerii spatiului in care functioneaza cabinetul de libera practica pentru activitati 
publice conexe actului medical 
d) avizul structurii de specialitate  a Ministerului Sanatatii pentru activitatea de fabricare, 
reparare, verificare si punere in functiune a dispozitivelor medicale  in cazul serviciilor conexe 
efectuate de tehnicieni de proteze si orteze, de proteze auditive si de aparatura medicala 
 
 
Pentru cabinete de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical,  cu 
personalitate juridica 
a)cere de inregistrare  
b)autorizatie de libera practica a personalului care isi exercita in mod independent profesia 
c)dovada titlului de detinere a spatiului in care functioneaza cabinetul de libera practica 
d) actele constitutive ale societatii 
e) certificat de inmatriculare 
f)dovada de la ORC din care sa reiasa ca societatea are ca unic obiect de activitate furnizarea 
de servicii publice conexe actului medical 
g)avizul structurii de specialitate  a Ministerului Sanatatii pentru activitatea de fabricare, 
reparare, verificare si punere in functiune a dispozitivelor medicale  in cazul serviciilor conexe 
efectuate de tehnicieni de proteze si orteze, de proteze auditive si de aparatura medicala 
 

a) cerere 
b) certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru furnizorii organizaţi 
conform

 g) AUTORIZATII PENTRU EXAMINAREA AMBULATORIE A CANDIDATILOR LA 
OBTINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE SI A CONDUCATORILOR DE 
AUTOVEHICULE(Ordin. M.S. 1159/2010) 

Documente necesare: 

 Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 
medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma lor de 
înfiinţare şi organizare sau, după caz, actul de înfiinţare sau organizare conform legislaţiei în 
vigoare; 
c) autorizaţia sanitară de funcţionare, conform legii/raport sau proces-verbal de constatare a 
condiţiilor igienico-sanitare, după caz;   
d) dovada deţinerii unui spaţiu de care dispune în mod legal;   
e) dovada achitării contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;   
f) dovada deţinerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical;   
g) dovada că are angajat personal medico-sanitar pentru specialităţile medicale pentru care solicită 
autorizarea, conform reglementărilor legale în vigoare;   
h) dovada că medicii au drept de liberă practică/certificat de membru al Colegiului Medicilor din 
România, conform reglementărilor legale în vigoare;   
i) pentru asistenţii medicali, autorizaţie de liberă practică/certificat de membru al Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform 
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reglementărilor legale în vigoare;   
j) dovada că fiecare angajat medico-sanitar deţine asigurare de răspundere civilă în domeniul 
medical;   
k) dovada deţinerii în proprietate a aparaturii din dotare;   
l) documente care dovedesc verificarea metrologică, service-ul, întreţinerea şi verificarea tehnică 
periodică a aparaturii din dotare.   

 

h) AUTORIZATII PENTRU FURNIZORII PRIVATI DE SERVICII DE ASISTENTA 
MEDICALA DE URGENTA PRESPITALICEASCA SI DE TRANSPORT MEDICAL 
ASISTAT SI NEASISTAT, A SERVICIILOR DE AMBULANTA JUDETENE SI SMURD: 

a) solicitare de autorizare adresată directorului direcţiei de sănătate publică a 
judeţului/municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia se află sediul furnizorului privat de servicii/ 
serviciului public, completată conform anexei nr. 1 a Ordinului M.S. 1519/2009; 
b) lista ambulanţelor care urmează să fie utilizate conform anexei nr. 2 a Ordinului M.S. 
1519/2009;   
c) lista personalului furnizorului privat de servicii de asistenţă medicală de urgenţă 
prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat/serviciului public, 
completată conform anexei nr. 3 a Ord. M.S. 1519/2009;   
d) lista staţiilor, a substaţiilor şi a punctelor de lucru pe care le deţine în judeţul respectiv sau în 
municipiul Bucureşti, precum şi în alte judeţe, în cazul serviciilor private, conform anexei nr. 4 a 
Ord. M.S. 1519/2009;   
e) documente care confirmă înregistrarea cu activitatea de asistenţă medicală de urgenţă 
prespitalicească şi de transport sanitar în registrul comerţului, în cazul societăţilor comerciale 
înfiinţate în baza

Documente necesare: 

 Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare/certificat constatator; 
f) dovada deţinerii spaţiului şi a tehnicii de intervenţie;   
g) autorizaţia sanitară de funcţionare a instituţiei care solicită autorizarea ca furnizor de servicii de 
asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar 
neasistat. La data depunerii dosarului în vederea autorizării, termenul de expirare al acesteia 
trebuie să nu fie mai mic de 60 de zile;   
h) vechea autorizaţie de funcţionare emisă de direcţia de sănătate publică judeţeană 

 
     COMPARTIMENT AVIZE/AUTORIZARI 

CONSILIER, OCOLISANU LOREDANA 
 
 
 


