Art1 11
1)Distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi perimetrul unităţilor
care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei sunt următoarele:
1. Ferme de cabaline, până la 20 de capete:
50 m
2. Ferme de cabaline, peste 20 de capete:
100 m
3. Ferme şi crescătorii de taurine, până la 50 de capete:
50 m
4. Ferme şi crescătorii de taurine, între 51-200 de capete:
100 m
5. Ferme şi crescătorii de taurine, între 201-500 de capete:
200 m
6. Ferme şi crescătorii de taurine, peste 500 de capete:
500 m
7. Ferme de păsări, până la 1.000 de capete:
50 m
8. Ferme de păsări, între 1.001-5.000 de capete:
200 m
9. Ferme de păsări, între 5.001-10.000 de capete:
500 m
10. Ferme şi crescătorii de păsări cu peste 10.000 de capete şi complexuri
1.000 m
avicole industriale:
11. Ferme de ovine, caprine între 300 şi 1500 de capete:
100 m
12. Ferme de ovine, caprine cu peste 1.500 de capete:
200 m
13. Ferme de porci, până la 50 de capete:
100 m
14. Ferme de porci, între 51-100 de capete:
200 m
15. Ferme de porci, între 101-1.000 de capete:
500 m
16. Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete:
1.000 m
17. Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete:
1.500 m
18. Ferme şi crescătorii de iepuri între 100 şi 5.000 de capete:
100 m
19. Ferme şi crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete:
200 m
20. Ferme şi crescătorii de struţi:
500 m
21. Ferme şi crescătorii de melci:
50 m
22. Spitale veterinare:
30 m
23. Grajduri de izolare şi carantină pentru animale:
100 m
24. Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare:
100 m
25. Abatoare
500 m
26. Centre de sacrificare, târguri de animale vii şi baze de achiziţie a
200 m
animalelor:
27. Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală:
50 m
28. Platforme pentru depozitarea dejecţiilor animale care deservesc mai multe
500 m
exploataţii zootehnice, platforme comunale:
29. Platforme pentru depozitarea dejecţiilor porcine:
1.000 m
(2)Pentru exploataţiile agrozootehnice prevăzute la alin. (1) pct. 1-20, platformele de
depozitare a gunoiului de grajd pot fi amplasate în interiorul fermei, în zona cea mai
îndepărtată de locuinţele vecine şi sursele de apă, dar nu la o distanţă mai mică decât cea
prevăzută la art. 15 alin. (2^1), şi exploatate astfel încât să nu polueze sursele de apă şi să
nu producă poluarea mediului şi risc pentru sănătatea populaţiei din proximitate.

Articolul 15
(1) În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă printr-un sistem
centralizat de distribuţie, adăposturile pentru creşterea animalelor în curţile persoanelor
particulare, de cel mult echivalentul a 6 unităţi de vită mare în cazul în care sunt mai multe
tipuri de animale şi echivalentul a 4 UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini sau porci,
calculate conform tabelului de conversie din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2016/669 al Comisiei din 28 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în
aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce priveşte modificarea şi conţinutul programelor de
dezvoltare rurală, publicitatea pentru aceste programe şi ratele de conversie în unităţi vită
mare se amplasează la cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi sursă de
apă destinată consumului uman şi se exploatează astfel încât să nu producă poluarea
mediului şi risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiţiilor de
biosecuritate.
(2) În gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă curentă,
adăposturile de animale de cel mult echivalentul a 10 unităţi de vită mare în cazul în care
sunt mai multe tipuri de animale şi echivalentul a 7 UVM în cazul în care se cresc exclusiv
găini sau porci, calculate conform tabelului de conversie din anexa II la Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2016/669 al Comisiei din 28 aprilie 2016 de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce priveşte modificarea şi
conţinutul programelor de dezvoltare rurală, publicitatea pentru aceste programe şi ratele
de conversie în unităţi vită mare se amplasează la cel puţin 10 m de cea mai apropiată
locuinţă învecinată şi sursă de apă destinată consumului uman şi se exploatează astfel încât
să nu producă poluarea mediului şi risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării
condiţiilor de biosecuritate.
(3) În gospodăriile cu un număr de animale mai mare decât cel prevăzut la alin. (1) şi (2),
adăposturile pentru creşterea animalelor se amplasează la distanţă de 50 m de cea mai
apropiată locuinţă vecină şi sursă de apă destinată consumului uman.
(4) În mediul urban, prin hotărâri ale consiliilor locale sau prin studiu de impact asupra
sănătăţii se pot stabili distanţe de protecţie sanitară mai mari decât cele specificate în
prezentul ordin, în funcţie de specificul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.

Articolul 20
(1) Distanţele prevăzute la art. 11 alin. (1) pot fi modificate doar pe baza studiilor de
impact asupra sănătăţii publice elaborate de persoane fizice şi juridice specializate,
certificate conform metodologiei de efectuare a studiilor de impact asupra sănătăţii,
aprobată de către ministrul sănătăţii.

