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                                                        COMUNICAT DE PRESA 

      SERVICIUL DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA a efectuat in saptamana 20-23.01.2020 

un numar de 50 controale și au fost applicate 7 sancțiuni contravenționale constând în 1 avertisment și 

6 amenzi în valoare de 17.600  lei. 

   1.Unitati medicale –12 controale 

    - 2 ambulatorii de specialitate  

    - 4 cabinete stomatologice 

     -1 laborator analize medicale 

    - 5 controale în unități sanitare cu paturi, în baza unei acțiuni tematice pentru verificarea respectării 

planurilor de conformare și a planurilor operaționale în unitățile sanitare cu paturi din sectorul public și 

privat.  

     S-a aplicat 1 sancțiune în valoare de 1.000 lei pentru nerespectarea protocolului privind 

sterilizarea și 1 avertisment pentru neamenajarea subsolului 

    2.Unitati alimentare –18 controale 

    - 6 unitatăți de producție 

    - 5 retaileri 

     - 7 unități alimentație publică 

S-au aplicat 3 sancțiuni contravenționale în valoare de 7.600 lei pentru: 

 - neîntreținerea curățeniei 

 - absența graficelor de temperatură 

  

     3.Mediu – 13 controale 

       - 2gospodarie particulară, ca urmare a unei sesizari 

       - 9 saloane de înfrumusețare 

       - 1 stație distribuție carburanți 

       - 1 spălătorie auto 

S-a aplicat 1 sancțiune în valoare de 1.000 lei pentru absența instruirii noțiunilor  fundamentale 

de igienă  
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      4. Unități învățământ –5 controale 

    - 1 control în unități de  învățământ superior-spații de cazare 

    - 4 control în unitate de învământ primar 

   S-a aplicat 1 sancțiune contravențională în valoare de 8.000 lei pentru funcționare fără 

autorizație sanitară  

   În pararel s-a derulat o acțiune de control în cadrul Programului organizațional  de ajutorare a 

persoanelor defavorizate ( POAD ), împreună cu reprezentați ai Instituției Prefectului. 

 Un inspector din cadrul SCSP a participat alăturii de reprezentanții Direcției Regionale la 

distrugerea de substanțe stupefiante.         

 
 
   
                                                                                                            

 
  




