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În atenţia proprietarilor de animale  
de pe raza comunei Tarcău 

 
 
Vă informăm care sunt distanțele minime la care pot fi amplasate adăposturile pentru animale, faţă 
de locuinţele vecine şi/sau sursele de apă potabilă, potrivit Normelor de igienă și sănătate publică 
privind mediul de viaţă al populaţiei stabilite prin OMS (Ordinul Ministrului Sănătăţii) nr. 119/2014 și 
modificate prin OMS 994/2018: 
 
 
Art. 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 (UVM) 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,.., 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, ..., 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. 
 

Cu deosebită consideraţie,  
Iulian GĂINĂ 

Primarul Comunei Tarcău 
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