
Lista cu documentele produse/gestionate de Direcția de Sănătate Publică Covasna  

 
Nr. 
crt. 

 
 

Denumire serviciu public oferit 

 
Lista documentelor necesare pentru 

rezolvarea solicitării/problemei – adresă 
web pentru descărcare 

 
Taxe și locul unde pot fi 
achitate, dacă este cazul 

Termenul 
de 

soluționare 
sau 

eliberare 
acte 

Posibilitate de 
procesare în regim 
de urgența, durata 

și costul aferent 

Modul de 
rezolvare 
personal/ 
procură 

notarială 

1. Certificat de înregistrare cabinet: 
- Cabinete medicale, fără 

personalitate juridică; 
- Unităţi medicale cu personalitate 

juridică (SRL-uri); 
- Cabinete de liberă practică pentru 

servicii publice conexe actului 
medical, fără personalitate juridică; 

- Cabinete de liberă practică pentru 
servicii publice conexe actului 
medical, cu personalitate juridică; 

- Cabinete medicale înfiinţate in 
cadrul organizaţiilor nonprofit, 
fundaţii si asociaţiile cu activităţi 
medicale, asociaţiile profesionale, 
culte religioase şi lăcaşe de cult 
religios. 

În limba română: 

De pe pagina principală a website-ului 

instituției, www.dspcovasna.ro accesați 

Informații utile/ Certificat de înregistrare 

cabinet: 

 

În limba maghiară: 

A kezdőlapon a Hasznos információk/  

Orvosi rendelők működési engedélye 

csatolópontra kell kattintani:  
 

 

 

Fără taxe max. 30 de 
zile 

Fără taxe  

2.  Eliberare cod parafa medicilor În limba română: 

De pe pagina principală a website-ului 

instituției, www.dspcovasna.ro accesați 

Informații utile/ Eliberare cod parafa:  

 

În limba maghiară: 

A kezdőlapon Hasznos információk/  Orvosi 

alapnyilvántartási szám (orvosi pecsétszám) 

igénylése csatolópontra kell kattintani: 

Fără taxe max. 30 de 
zile 

Fără taxe  

http://www.dspcovasna.ro/ro/node/19
http://www.dspcovasna.ro/ro/node/19
http://www.dspcovasna.ro/hu/node/8
http://www.dspcovasna.ro/hu/node/8
http://www.dspcovasna.ro/ro/node/20
http://www.dspcovasna.ro/hu/node/9
http://www.dspcovasna.ro/hu/node/9
http://www.dspcovasna.ro/hu/node/9


3.  Autorizație de liberă practică medicală 
pentru personal sanitar cu studii 
superioare 

În limba română: 

De pe pagina principală a website-ului 

instituției, www.dspcovasna.ro accesați 

Informații utile/ Autorizație de liberă 

practică medicală pentru personal sanitar 

cu studii superioare:  

 

În limba maghiară: 

A kezdőlapon Hasznos információk/  

Egészségügyi tevékenységi engedély 

felsőfokú végzettségel rendelkező 

személyzetnek csatolópontra kell kattintani:  
 

Fără taxe max. 30 de 
zile 

Fără taxe  

4. Autorizație Sanitară de Funcționare pe 
baza Declaratiei pe Propria Răspundere 
ASF-DPR 

În limba română: 

De pe pagina principală a website-ului 

instituției, www.dspcovasna.ro accesați 

Informații utile/ avize și autorizații sanitare:  

 

În limba maghiară: 

A kezdőlapon Hasznos információk/  

egészségügyi véleményezés és 

engedélyezés  csatolópontra kell kattintani:  

Fără taxe 20 zile 
lucrătoare 

Fără taxe  

5. Autorizație sanitară de Funcționare pe baza 
referatul de evaluare ASF-RE 

În limba română: 

De pe pagina principală a website-ului 

instituției, www.dspcovasna.ro accesați 

Informații utile/ avize și autorizații sanitare:  

 

În limba maghiară: 

A kezdőlapon Hasznos információk/  

egészségügyi véleményezés és 

engedélyezés  csatolópontra kell kattintani:  

300 lei la casieria instituției Pentru viză 
se depune 
cu 30 de 

zile 
înaintea 
expirării 
ASF-ului 

200 lei/viză anuală 
+50 lei regim de 

urgență 

 

http://www.dspcovasna.ro/ro/node/21
http://www.dspcovasna.ro/ro/node/21
http://www.dspcovasna.ro/ro/node/21
http://www.dspcovasna.ro/hu/node/10
http://www.dspcovasna.ro/hu/node/10
http://www.dspcovasna.ro/hu/node/10
http://www.dspcovasna.ro/hu/node/10
http://www.dspcovasna.ro/ro/autorizatii
http://www.dspcovasna.ro/hu/egeszsegugyi_engedelyek
http://www.dspcovasna.ro/hu/egeszsegugyi_engedelyek
http://www.dspcovasna.ro/hu/egeszsegugyi_engedelyek
http://www.dspcovasna.ro/ro/autorizatii


6. Certificarea conformităţii RE În limba română: 

De pe pagina principală a website-ului 

instituției, www.dspcovasna.ro accesați 

Informații utile/ avize și autorizații sanitare:  

 

În limba maghiară: 

A kezdőlapon Hasznos információk/  

egészségügyi véleményezés és 

engedélyezés  csatolópontra kell kattintani:  

200 lei la casieria instituției 20 zile 
lucrătoare 

+50 lei regim de 
urgență 

 

 
7. 

Asistenţă de specialitate de sănătate 
publică.  

În limba română: 

De pe pagina principală a website-ului 

instituției, www.dspcovasna.ro accesați 

Informații utile/ avize și autorizații sanitare:  

 

În limba maghiară: 

A kezdőlapon Hasznos információk/  

egészségügyi véleményezés és 

engedélyezés  csatolópontra kell kattintani:  

200 lei la casieria instituției 20 zile 
lucrătoare 

+50 lei regim de 
urgență 

 

 
8. 

Laboratorul de diagnostic și investigare în 
sănătate publică 

- Laboratorul de microbiologie 
- Laboratorul de chimie sanitară și 

toxicologia mediului industrial 
Servicii oferite : De pe pagina principală 
a website-ului instituției, 
www.dspcovasna.ro accesați 
Laboratoare/Lista oficială a analizelor 
(http://dspcovasna.ro/sites/default/file
s/download/labor/bakter_analizis.pdf) 
(http://dspcovasna.ro/sites/default/file
s/download/labor/kemia_analizis.pdf) 

          

În limba română: 

- Fișă de prelevare  
- recipiente sterile necesare prelevării 

probelor, care se ridică de la laborator 
(Adresa: Sfântu Gheorghe, str. Păius 
David nr. 1 bl. 53) 

- Cerere de analize toxicologice 
 
În limba maghiară: 

- Megrendelő lap 
-  A próbavételhez szükséges steril üvegek, 

amelyeket a laboratórium székhelyéről 
lehet  elvenni (cím : Sepsiszentgyörgy, 
Păius David utca, 1. szám, 53–as 

În limba română: 

Setul minim de analize necesare 
evaluării potabilității apei în 
valoare de 120 RON pentru 
analizele fizico-chimice, 
respectiv 115 RON pentru 
analizele microbiologice. Plata 
se face la casieria institutiei. 
(str. Gödri Ferenc nr. 12 )Pentru 
lista detaliată a tarifelor 
consultați 
- Laborator microbiologie 
- Laboratorul de chimie sanitară 
şi toxicologia mediului industrial 
 

3 zile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analize de urgență 
se efectuează  în 
cadrul 
laboratorului de 
chimie sanitară, 
fără costuri 
suplimentare 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.dspcovasna.ro/ro/autorizatii
http://www.dspcovasna.ro/hu/egeszsegugyi_engedelyek
http://www.dspcovasna.ro/hu/egeszsegugyi_engedelyek
http://www.dspcovasna.ro/hu/egeszsegugyi_engedelyek
http://www.dspcovasna.ro/ro/autorizatii
http://www.dspcovasna.ro/hu/egeszsegugyi_engedelyek
http://www.dspcovasna.ro/hu/egeszsegugyi_engedelyek
http://www.dspcovasna.ro/hu/egeszsegugyi_engedelyek
http://dspcovasna.ro/sites/default/files/download/labor/bakter_analizis.pdf
http://dspcovasna.ro/sites/default/files/download/labor/bakter_analizis.pdf
http://dspcovasna.ro/sites/default/files/download/labor/kemia_analizis.pdf
http://dspcovasna.ro/sites/default/files/download/labor/kemia_analizis.pdf
http://www.dspcovasna.ro/ro/node/121
http://www.dspcovasna.ro/ro/node/120
http://www.dspcovasna.ro/ro/node/120


tömbház) 
- Toxikológiai analízisek elvégzésére 

szükséges megrendelő lap 

În limba maghiară: 

A víz ihatóságának 
megállapítására szükséges   
minimális fizikai-kémiai 
analízisek értéke 120 RON, a 
mikrobiológiai analíziseké pedig 
115 RON. A laboratóriumban 
elvégezhető analízisek részletes 
listája megtalálható az alábbi 
linkeken : 
- Mikrobiológiai laboratórium 
- Egészségügyi kémia és ipari 
környezet-toxikológiai 
laboratórium 

 
A számlák kifizetése az 
intézmény pénztárában történik 
(Cím : Sepsiszentgyörgy, Gödri 
Ferenc  utca, 12 szám  ) 

 
 
 
 
 
 

3 nap 

A kémia 
laboratóriumban 
elvégzünk 
sürgősségi 
analíziseket is, 
plusz költségek 
nélkül. 

 

 

 

 

http://www.dspcovasna.ro/hu/node/123
http://www.dspcovasna.ro/hu/node/123
http://www.dspcovasna.ro/hu/node/122
http://www.dspcovasna.ro/hu/node/122
http://www.dspcovasna.ro/hu/node/122

