
D E C L A R A T I E 
referitoare la condiţiile igienico-sanitare 

 
 Subsemnatul/Subsemnata ________________________________________________________ 
în calitate de director/administrator al ____________________________________________________ 
din localitatea __________________________, str. ______________________________________ 
nr._______  judeţul/sectorul _____________________________ posesor/posesoare al/a actului de 
identitate _______ seria ______ nr. _________________ ; declar următoarele pe propria răspundere, 
cunoscând că declaraţiile false sunt pedepsite conform legii:  

1. În sediul social în care se desfăşoară activitatea/activităţile  
____________________________________________________________________________________ 
      ( Cod CAEN ) 
sau în sediul secundar din localitatea ____________________ str. _______________________________  
nr. _______, judeţul _____________________, în care se desfăşoară activitatea/activităţile ___________ 
____________________________________________________________________________________ 
      ( Cod CAEN ) 
sunt asigurate următoarele:  
 

Utilităţi  
Acces la apă potabilă: 

- racord la apă potabilă Da 
- alt sistem Precizat 
- buletin de analiză a apei potabile  

Acces la apă caldă  menajeră:  
- racord la apă potabilă Da 
- alt sistem Precizat 

Sistem de evacuare a apelor uzate menajere:  
- racord la canalizare Da 
- alt sistem Precizat 

Acces la grup sanitar pentru personal:  
- grup sanitar propriu Da 
- acces la grup sanitar Da 

Managementul deşeurilor solide:  
- colectarea şi/sau depozitarea intermediară a deşeurilor solide 
menajere, conform normelor de igienă 

Da 

- evacuarea deşeurilor solide menajare prin contractare cu o 
firmă specializată 

Da 

- alt sistem Precizat 
Managementul deşeurilor cu regim special:  

- colectarea şi/sau depozitarea temporară a deşeurilor solide 
menajere, conform normelor de igienă 

Da 

- evacuarea deşeurilor solide menajare prin contractare cu o 
firmă specializată 

Da 

- alt sistem Precizat 
 
2. Posed spaţiul şi dotările specifice cerute de normele de igiena pentru domeniul meu de activitate. 
3. Cunosc normele privind depozitarea, păstrarea, transportul sau comercializarea produselor din 

domeniul meu de activitate.  
4. Mă angajez să respect normele igienico-sanitare în vigoare şi să comunic orice modificare privind 

cele declarate.  
5. Mă angajez să asigur personal cu calificarea necesară domeniului meu de activitate şi cu cunoştinţele 

necesare privind normele igienico-sanitare în vigoare, în scopul prevenirii riscului pentru sănătatea 
consumatorilor.  

 
      Semnătura: 

____________________________ 


