
 

 

 

 

 

 

 

 

“Serviciul Control în Sănătate Publică” 
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COMUNICAT DE PRESĂ, 

 

Referitor la activitatea de control desfăşurată 

la nivelul Serviciului de Control în Sănătate Publică, 

în luna martie  2020 

 

 

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

număr total de 311 controale, pentru neconformităţile constatate fiind aplicate 4 sancțiuni 

contravenționale constând în amenzi, în valoare totală de 34.000 lei. 

Controalele efectuate în obiectivele din categoria nonaliment au cuprins: 26 controale în 

unități de turism, 6 controale în unităţi din categoria mediu- fiind aplicate 2 amenzi, în valoare 

totală de 6.000 lei; 174 controale  la utilizatorii profesionali de produse biocide; 16  controale în 

unităţi de învăţământ; 45 controale în unităţi sanitare fără paturi (din care: 18 controale în 

unităţi de medicină primară; 7 în unităţi de asistenţă medicală ambulatorie; 18 controale în 

unităţi de asistenţă de medicină dentară; 1 control la o societate de turism balnear și de 

recuperare, 1 control în unități socio-medicale pentru vârstnici, 1 control în ambulatoriu 

integrat și 4 recontroale, fiind aplicate 3 sancțiuni: 1 avertisment și 2 amenzi în valoare de 

28.000 lei. Au fost efectuate și 43 controale vizând activitatea de colectare, depozitare şi de 

neutralizare a deşeurilor periculoase în unităţi sanitare (din care un număr de 19 controale la 

producători mici de deşeuri periculoase și 24 controale la producătorii mijlocii de deşeuri 

periculoase). 

O parte dintre unităţile  din categoria nonaliment controlate, au prezentat o serie de   

neconformităţi: pentru nerespectarea normelor de igienă în vigoare privind zonele de locuit,   

pentru neremedierea  operativă a avariilor sistemului de canalizare, existând deversări accidentale 

ale apelor uzate menajere și fecaloid menajere, desfășurarea activității fără certificatul de instruire 

profesională privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, neasigurarea respectării lanțului 

de frig, preluării și transportului vaccinurilor, precum și păstrării și administrării acestora în 

condiții de maximă siguranță,  necunoaşterea şi neaplicarea de către personalul sanitar a tehnicilor 

şi procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie. 

 

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

total de 163 controale. Pentru deficienţele constatate în unităţile alimentare controlate, au fost 

aplicate 5  amenzi în valoare totală de 12.200 lei. 

Controalele efectuate în obiectivele din categoria aliment au cuprins: 4 controale la 

producători și ambalatori, 4 controale la distribuitori și transportatori, 122 controale la 

retaileri; 29 controale în unităţi din sectorul servicii alimentare și 4 controale la producătorii 

primari de produse alimentare care vând direct consumatorului final. 

O parte dintre unităţile din categoria aliment controlate, au prezentat o serie de  

neconformităţi: neefectuarea operațiunilor de curățenie a locului de muncă, utilajelor și 

suprafețelor de lucru în condițiile stabilite de normele igienico-sanitare în vigoare,            
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neasigurarea înregistrării temperaturii în spaţiile frigorifice, neefectuarea de către personalul 

angajat a cursurilor de însuşire a noţiunilor fundamentale de igienă. 

 

În conformitate cu Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență   

privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus au fost efectuate 

116 controale, agenții economici fiind informați despre adoptarea măsurilor stabilite, privind 

instituirea obligației pentru unitățile de alimentație publică de a lua măsuri în privința: 

dezinfecției frecvente a suprafețelor expuse (cărucioare, balustrade, coșuri de cumpărături, clanțe 

de uși, grupuri sanitare) și instituirea de măsuri privind evitarea aglomerării de persoane, în 

special în zona caselor de marcat din spațiile comerciale. De asemeni instituțiile publice și private 

au obligația de a asigura la toalete materiale destinate igienei personale (săpun, prosoape hârtie), 

dezinfecția frecventă a clanțelor, ușilor precum și a altor suprafețe expuse (mese conferință, 

birouri, balustrade, butoanele de lifturi, etc.). 

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

constatându-se și nerespectări ale măsurilor dispuse, fiind aplicate 19 sancțiuni constând în 

amenzi, cuantumul acestora fiind de 210.000 lei. 

 

  De asemenea, inspectorii Serviciului de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP 

Suceava au efectuat  controale în cadrul  acţiunilor  tematice cuprinse în  Planul naţional de 

acţiuni tematice de control în sănătate publică pentru anul  2020 : „ Acțiune tematică de control 

privind verificarea respectării legislației în vigoare referitoare la alimentația sănătoasă în unitățile 

de învățământ preuniversitar și privind acordarea de  fructe, produse de panificație pentru elevi în 

unitățile de învățământ preuniversitar ” precum și controale în cadrul acțiunilor tematice județene  

„ Acțiune tematică de control   privind condițiile de funcționare asigurate la nivelul unităților din 

categoria Sevice auto, Spălătorii auto și textile.” 

 

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

vigoare, un număr de 62 de sesizări. 

 

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

efectuarea a  116 acţiuni de îndrumare şi consultanţă şi  29 acţiuni comune cu alte autorităţi. 
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