Avizarea şi autorizarea sanitară a cabinetelor de medicină dentară
conform Ordinului nr. 683 / 2009 emis de
Ministerul Sănătăţii
În baza Memorandumului privind reducerea numărului de taxe şi tarife aprobat de Guvernul
României la 15 aprilie 2009 Ministerul Sănătăţii a emis Ordinul nr. 683 / 2009 privind abrogarea
Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 364 / 2002 pentru aprobarea tarifelor percepute pentru
aplicarea procedurilor de reglementare sanitară privind proiectele de amplasare, construcţie, amenajare
şi de reglementare sanitară a funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele
decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului, precum şi pentru aplicarea procedurilor de
reglementare sanitară a punerii pe piaţă a substanţelor şi produselor noi sau importate pentru prima
dată şi destinate utilizării ori consumului uman, precum şi a unor prevederi referitoare la autorizarea şi
avizarea sanitară.
Ordinul nr. 683 / 2009 abrogă următoarele acte normative:
- Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 364 / 2002 pentru aprobarea tarifelor percepute pentru
aplicarea procedurilor de reglementare sanitară privind proiectele de amplasare, construcţie, amenajare
şi de reglementare sanitară a funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele
decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului, precum şi pentru aplicarea procedurilor de
reglementare sanitară a punerii pe piaţă a substanţelor şi produselor noi sau importate pentru prima
dată şi destinate utilizării ori consumului uman;
- art. 10 alin. 1 lit. c) din Anexa nr. 1 Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de
amplasare, construcţie, amenajare şi reglementară sanitară a funcţionării obiectivelor şi a activităţilor
desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului la Ordinul ministrului
sănătăţii şi familiei nr. 117 / 2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru
proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a funcţionării obiectivelor şi a
activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului, şi a
Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piaţă a substanţelor şi produselor noi sau importate
pentru prima dată şi destinate utilizării ori consumului uman, cu modificările ulterioare;
- capitolul Alte prestaţii din anexa Lista tarifelor pentru prestaţiile efectuate de direcţiile de sănătate
publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de institutele de sănătate publică la Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 37 / 2006 privind tarifele pentru prestaţiile efectuate de direcţiile de sănătate publică
judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de institutele de sănătate publică.
Obiectul recentului ordin ministerial (O. nr. 683 / 2009) se referă la procedurile de reglementare
sanitară desfăşurate de Direcţiile de sănătate publică, proceduri cu privire la:
- avizarea sanitară a proiectelor de amplasare, construcţie şi amenajare;
- autorizarea sanitară a unor obiective şi activităţi;
- notificarea punerii pe piaţă a substanţelor şi produselor noi sau importate pentru prima dată şi
destinate utilizării sau consumului uman.
În raport cu aceste trei coordonate se constată că numai primele două vizează şi domeniul
cabinetelor de medicină dentară, astfel: avizarea sanitară este incidentă în situaţia în care se
amplasează, construieşte ori amenajează locaţia ce va avea destinaţia de cabinet medical iar
autorizarea sanitară este incidentă pentru ca respectivul cabinet să funcţioneze cu respectarea
reglementărilor în materie de sănătate publică şi igienă.
Conform definiţiei din actele normative avizarea sanitară reprezintă procesul de analiză care
condoţionează din punct de vedere tehnic amplasarea, construcţia, amenajarea obiectivelor economice
şi social-culturale de conformare la normele de igienă şi de sănătate publică iar autorizarea sanitară
reprezintă procesul de analiză şi investigaţie sanitară care condiţionează din punct de vedere tehnic şi
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juridic punerea în funcţiune şi desfăşurarea activităţii în obiective de interes public de conformare la
normele de igienă şi de sănătate publică.
Art. 5 din Procedura de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie,
amenajare şi reglementare sanitară a funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea,
altele dacât cele supuse înregistrării în registrul comerţului, care este Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 117 /
2002 emis de Ministerul sănătăţii şi familiei prevede că obiectivele şi activităţile economice şi socialculturale de interes public, supuse respectivului ordin, sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Procedura de
reglementare enunţată mai sus.
Punctele 1 – 3 din această anexă se referă la cabinetele medicale, respectiv stomatologice.
Prin Ordinul nr. 1338 / 2007 emis de Ministerul sănătăţii publice aceste prevederi ale punctelor 1
– 3 din anexă au fost abrogate.
Consecinţa acestui abrogări realizate prin Ordinul nr. 1338 / 2007 este faptul că autorizarea
sanitară a cabinetelor medicale (şi implicit de medicină dentară) a ieşit de sub incidenţa
procedurii stabilite de Ordinul nr. 117 / 2002, sediul materiei fiind cuprins în Norma privind
structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară, aprobată prin Ordinul nr.
1338 / 2007.
În ceea ce priveşte documentele necesare pentru solicitarea autorizaţiei sanitare trebuie să avem
în vedere prevederile art. 10 din Procedura de reglementare – Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii
şi familiei nr. 117 / 2002, care reprezintă dreptul comun în materie dar şi art. 2 şi următoarele din Norma
privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară, aprobată de Ordinul
ministrului sănătăţii publice nr. 1338 / 2007.
În domeniul cabinetelor medicale şi de medicină dentară sunt incidente prevederile specifice
cuprinse în Norma privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară, aprobată
de Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1338 / 2007.
Elementul de noutate introdus prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 683 / 2009 constă în faptul că
prin efectul abrogării tariful de autorizare sanitară nu se mai solicită.
Aşadar ceea ce interesează sfera cabinetelor medico-dentare în domeniul avizării / autorizării
sanitare în lumina noului act normativ poate fi exprimat sintetic astfel:
- instituţia avizării şi a autorizării sanitare fiinţează fiind definite prin acte normative în vigoare;
- domeniul cabinetelor medicale (inclusiv stomatologice) este unul specific, fiind reglementat de
prevederile Normei privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară,
aprobată de Ordinul nr. 1338 / 2007;
- autorizarea sanitară de funcţionare a cabinetelor medicale şi de medicină dentară se eliberează
de către autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza
declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantutului legal al cabinetului, referitoare la
asigurarea conformării la normele privind structura funcţională, normele de igienă şi sănătate
publică;
- autorizaţia sanitară a cabinetelor medicale se vizează anual, fără a se percepe taxe pentru
aceasta;
obţinerea avizului sanitar este incidentă în situaţia în care se construieşte, amplasează ori ameneajează
locaţia în care va funcţiona un cabinet de medicină dentară, în conformitate cu prevederile stabilite în
Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 117 / 2002 emis de Ministerul Sănătăţii şi familiei, documentele necesare
pentru solicitarea avizului sanitar fiind cele prevăzute de art. 6 din respectivul act normativ.
Av. Luciana Mihai
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