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COMUNICAT DE PRESĂ, 

 

Referitor la activitatea de control desfăşurată 

la nivelul Serviciului de Control în Sănătate Publică, 

în luna aprilie 2020 

 

 În obiectivele din categoria nonaliment,  inspectorii din cadrul S.C.S.P. au efectuat un 

număr total de 188 controale, pentru neconformităţile constatate fiind aplicată 1 sancțiune 

contravențională constând în amendă, în valoare de 10.000 lei. 

Controalele efectuate în obiectivele din categoria nonaliment au cuprins: 43 controale în 

unități de turism, 4 controale în unităţi din categoria mediu- fiind aplicată 1 amendă, în valoare  

de 10.000 lei; 67 controale  la utilizatorii profesionali de produse biocide; 13 controale în unităţi 

sanitare fără paturi (din care: 4 controale în unităţi de medicină primară; 1 control în unitate de 

asistenţă medicală ambulatorie; 8 controale în unităţi de asistenţă de medicină dentară; 2 

controale în unități sanitare cu paturi. Au fost efectuate și 58 controale vizând activitatea de 

colectare, depozitare şi de neutralizare a deşeurilor periculoase (din care un număr de 47 

controale la producători mici de deşeuri periculoase, 9 controale la producătorii mijlocii de 

deşeuri periculoase și 2 controale la producătorii mari de deșeuri periculoase).Sancțiunea a fost 

aplicată pentru lipsa documentelor de reglementare sanitară, conform legislației sanitare. 

 În obiectivele din categoria aliment,  inspectorii din cadrul S.C.S.P. au efectuat un număr 

total de 2 controale, desfășurate în urma unor sesizări.  

Controalele efectuate în obiectivele din categoria aliment au cuprins: 1 control la 

categoria retaileri și 1 control în unitate din sectorul servicii alimentare.  

Au fost efectuate verificări privind monitorizarea persoanelor aflate în carantină/izolare, 

constatându-se și nerespectări ale măsurilor dispuse, fiind aplicate 2 sancțiuni constând în amenzi, 

cuantumul acestora fiind de 20.000 lei. 

 În decursul lunii aprilie 2020 au fost rezolvate, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, un număr de 33 de sesizări ( 28 de sesizări au cuprins anumite aspecte pe problematica 

COVID-19, 1 sesizare din domeniul apă și 4 desizări din domeniul mediu). 

Activitatea de inspecţie desfăşurată de către personalul S.C.S.P. a fost completată cu 

efectuarea a  120 acţiuni de îndrumare şi consultanţă, 6 acţiuni comune cu alte autorităţi, precum 

și alte activități desfășurate în contextul măsurilor luate împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-

2. 
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