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LISTA 
activităţilor care se autorizează în baza 

declaraţiei pe propria răspundere (coduri CAEN) 
 

   
1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii   
1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre   
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)   
1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui   
1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor (producţie chips-uri)   
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume   
1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.   
1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor   
1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare   
1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor   
1052 - Fabricarea îngheţatei   
1061 - Fabricarea produselor de morărit   
1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor de amidon   
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor 
proaspete de patiserie   
1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi 
a produselor conservate de patiserie   
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor 
zaharoase   
1083 - Prelucrarea ceaiului şi a cafelei   
1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor   
1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate   
1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor 
dietetice   
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.   
1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice   
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri   
1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare   
1105 - Fabricarea berii   
1106 - Fabricarea malţului   
1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice   
2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi 
electroterapie   
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale 
stomatologice   
3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase   
3812 - Colectarea deşeurilor periculoase   
3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase   
3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase   
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun   
4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în 
magazine specializate   
4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în 
magazine specializate   
4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în 
magazine specializate   
4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi 
produselor zaharoase, în magazine specializate   
4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine 
specializate   
4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi 
produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe   
5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare   
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5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată   
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere   
5590 - Alte servicii de cazare   
5610 - Restaurante   
5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente   
5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.   
5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor   
8510 - Învăţământ preşcolar   
8520 - Învăţământ primar   
8531 - Învăţământ secundar general   
8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional   
8541 - Învăţământ superior nonuniversitar   
8542 - Învăţământ superior universitar   
8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional   
8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, 
dans, arte plastice etc.)   
8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.   
8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ   
8790 - Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.   
8891 - Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii   
8899 - Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a.   
9311 - Activităţi ale baze  lor sportive 
9312 - Activităţi ale cluburilor sportive   
9319 - Alte activităţi sportive   
9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.   
9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor 
din blană   
9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare   
9604 - Activităţi de întreţinere corporală   



8531 - Învăţământ secundar general   
8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional   
8541 - Învăţământ superior nonuniversitar   
8542 - Învăţământ superior universitar   
8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional   
8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte 

plastice etc.)   
8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.   
8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ   
8790 - Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.   
8891 - Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii   
8899 - Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a.   
9311 - Activităţi ale baze  lor sportive 
9312 - Activităţi ale cluburilor sportive   
9319 - Alte activităţi sportive   
9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.   
9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană   
9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare   
9604 - Activităţi de întreţinere corporală   
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Nr. Serviciile 

publice  

oferite 

Denumirea 

inscrisului 

Actul  

normativ de 

reglementare 

Documente 

necesare 

Termen 

legal 

de 

obtinere 

Observatii 

1 Autorizarea 

sanitara in baza 

declaratiei pe 

proprie 

raspundere 

autorizatie Ord. M.S. 

1030/2009 

a)cerere tip 

b)declaratie tip in 2 

exemplare-conform 

modelului aexat 

c)dosar de carton 

d)taxa local 17 lei 

e)taxa formular 

ASF de 6 lei 

Dosar de carton 

 

20 zile 

lucratoare 

 Se aplica tuturor persoanelor fizice sau juridice 

care                                            desfasoara una 

dintre activitatile cuprinse in Anexa nr. 1                                    

si care nu sunt supuse   inregistrarii la registrul 

comertului  

 

2. Autorizarea 
sanitara in baza 

referatului de 

evaluare  

 

autorizatie Ord. M.S. 
1030/2009 

a)cerere semnata 
de titularul 

activitatii/adm 

b) dosarul tehnic, 

conform 
reglementarilor 

legale specifice, in 

vigoare;  

c) dovada de 

achitare a tarifului 

de autorizare 

sanitara, 200 lei 

d) declaratia pe 

propria raspundere 

ca spatiul pentru 

care se solicita 

autorizarea este 

detinut legal si nu 

face obiectul 

vreunui litigiu;  

30 zile 
lucratoare 

Se aplica activitatilor/obiectivelor reglementate 
prin legi                              speciale, la 

solicitarea titularilor activitatilor,                                      

persoane fizice si juridice:  

a)tratarea si distributia apei potabile;  

b) zone naturale amenajate de imbaiere;  

c) asistenta medicala spitaliceasca;  

d) activitatile si practicile nucleare 

 



Dosar de carton 

 

3. Certificarea  

Conformitatii 

Notificare Ord. M.S. 

1030/2009 

a)cerere tip              

. b) memoriul 

tehnic in care este 

descris modul de 

indeplinire a 

cerintelor 

prevazute de 

reglementarile 

legale specifice 

domeniului de 

activitate;  

c) dovada achitarii 

tarifului de 

certificare, 200 lei 

Dosar de carton 

20 zile Se aplica in vederea evaluarii conformitatii cu                                   

reglementarile legale privind sanatatea publica 

pentru                                 obiective in 

functiune, care desfasoara activitati cu risc                                   

pentru starea de sanatate a populatiei.  

 

4. Asistenta de 

specialitate de 

sanatate publica 

Notificare Ord. M.S. 

1030/2009 

a)cerere tip, 

conform modelului   

b) schita de 

amplasare in zona, 

cu mentionarea 

vecinatatilor 

imediate, dupa caz;  

c) proiectul 

obiectivului din 

care sa reiasa 

circuitele 

functionale, 

destinatia spatiilor 

si suprafetele 

acestora, dupa caz;  

d) memoriul tehnic 

privind descrierea 

obiectivului si a 

activitatii care se 

desfasoara sau se 

va desfasura in 

acesta, dupa caz;  

e) dovada achitarii 

tarifului de 

asistenta de 

specialitate de 
sanatate publica, 

200 lei 

Dosar de carton 

 

20 zile Se aplica pentru evaluarea de specialitate asupra 

modului                                    de indeplinire a 

cerintelor prevederilor legale in vigoare                                

privind igiena si sanatatea publica, la 

amplasarea,                                  amenajarea, 

construirea si pentru functionarea unei unitati                                  

care desfasoara o activitate cu risc pentru 

sanatatea                                 populatiei.  

 

5. Autorizatie 

libera practica-

altele 

Ord. M.S. 

979/2004; 

Legea 

460/2003 

 a)diploma de studii 

in specialitate 

b)cazier judiciar 

c)certificat de 

sanatate  

d)avizul Ordinului 

- Se aplica pt. biochimisti, biologi, chimisti si 

fizicieni 



biochimistilor, 

biologilor si 

chimistilor 

e)dosar plic de 

carton 
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