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Ministerul Sănătăţii - MS - Ordin nr. 178/2020 din 05 februarie 2020 
 

Ordinul nr. 178/2020 pentru modificarea Ordinului 
ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea 

procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de 
amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea 
obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea 

de sănătate a populaţiei şi a Ordinului ministrului sănătăţii 
nr. 15/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului 

ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea 
procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de 

amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea 
obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea 

de sănătate a populaţiei   
 

În vigoare de la 11 februarie 2020 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 11 februarie 2020. Formă 
aplicabilă la 12 februarie 2020. 

 
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi 
sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. VSC 1.450 din 4.02.2020,   
    având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   
    ţinând cont de prevederile art. 2 lit. a) -d) şi art. 7 alin. (4) din Hotărârea 
Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,   
 
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:   
 
   Art. I. -   Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea 
procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, 
amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară 
activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:   
   - La articolul 17 alineatul (11), litera b) va avea următorul cuprins:   
    " b) activităţile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare - începând cu 1 
ianuarie 2021."   
   Art. II. -   La articolul II din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 15/2020 pentru 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind 
aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de 
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amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce 
desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 14 ianuarie 2020, alineatul (2) 
se abrogă.   
   Art. III. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
I.   
   

 
p. Ministrul sănătăţii, 

Nelu Tătaru, 
secretar de stat 

 
    Bucureşti, 5 februarie 2020.   
    Nr. 178.   


