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COMUNICAT DE PRESĂ, 

 
Referitor la activitatea de control desfăşurată 

la nivelul Serviciului de Control în Sănătate Publică, 
în luna iulie 2020 

 
 
 
 

În obiectivele din categoria nonaliment, inspectorii din cadrul S.C.S.P. au 
efectuat un număr total de 641 controale, pentru neconformităţile constatate fiind 
aplicate sancțiuni contravenționale, constând în: 1 avertisment și  17 amenzi în valoare 
totală de 26.100 lei. 

Controalele efectuate în obiectivele din categoria nonaliment au cuprins: 3 
controale la categoria apă, 24 controale în unități de turism fiind aplicate 10 amenzi în 
valoare de 7.600 lei, 18 controale în unităţi din categoria mediu, fiind aplicat 1 
avertisment și 1 amendă în valoare de 500 lei; 410 controale la categoria biocide, 
fiind aplicate 2 amenzi la  distribuitori de produse biocide, în valoare totală de 15.000 lei, 
fiind retrase de la comercializare 3 produse biocide neconforme, 77 controale în unităţi 
sanitare fără paturi (din care: 11 controale în unităţi de medicină primară; 6 controale 
în unităţi de asistenţă medicală ambulatorie; 39 controale în unităţi de asistenţă de 
medicină dentară; 16 controale la  laboratoare de analize medicale; 1 control la o 
unitate de turism balnear și de recuperare; 3 controale în unităţi medico-sociale; 1 
control la o unitate socio-medicale pentru vârstnici,  au fost efectuate 8 controale la 
unități sanitare cu paturi, au fost efectuate și  92 controale vizând activitatea de 
colectare, depozitare şi de neutralizare a deşeurilor periculoase în unităţi sanitare (din 
care un număr de 27 controale la producători mici de deşeuri periculoase, 57 controale 
la producătorii mijlocii de deşeuri periculoase și 8 controale la producătorii mari de 
deșeuri periculoase; au fost verificate 5 unități din categoria cabinete de 
înfrumusețare fiind aplicată 1 amendă în valoare de 1.000 lei și 4 controale la unități 
din categoria ape de îmbăiere, fiind aplicate 3 amenzi în valoare totală de 2.000 lei. 

O parte dintre unităţile  din categoria nonaliment controlate, au prezentat o serie 
de neconformităţi: desfășurarea activității fără certificatul de instruire profesională privind 
însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, nerespectarea regulilor de igienă în unități 
de folosință publică, nerespectarea măsurilor individuale de protecție a vieții și pentru 
limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, lipsa documentelor 
de plasare pe piață pentru produsele biocide. 

 
 În obiectivele din categoria aliment,  inspectorii din cadrul S.C.S.P. au efectuat un 
număr total de 291 controale. Pentru deficienţele constatate în unităţile alimentare 
controlate, au fost aplicate 67 amenzi în valoare totală de 60.800 lei. 
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Controalele efectuate în obiectivele din categoria aliment au cuprins: 6 controale 
la producători și ambalatori, 89 controale la retaileri; 184 controale în unităţi din 
sectorul servicii alimentare și 12 controale la producătorii primari care vând direct 
consumatorului final. 

O parte dintre unităţile din categoria aliment controlate, au prezentat o serie 
de  neconformităţi: nerespectarea măsurilor individuale  de protecție a vieții și pentru 
limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, nerespectarea 
operațiunilor de curățenie și dezinfecție, lipsa certificatului de igienă. 

În decursul lunii iulie 2020 au fost rezolvate, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare, un număr de 27  sesizări. 

Activitatea de inspecţie desfăşurată de către personalul S.C.S.P. a fost 
completată cu efectuarea a 89 acţiuni de îndrumare şi consultanţă şi 47 acţiuni 
comune cu alte autorităţi. 
 

Unități verificate în contextul SARS CoV2: 
Aliment: 
-au fost verificate 291 de unități din domeniul alimentar, aplicându-de  40 de 

sancțiuni contravenționale constând în: 1 avertisment și 39 de amenzi, în 
unități de alimentație publică ( 2 la  unități din categoria retaileri și 38 la unități 
din categoria sector servicii), în valoare totală de 28.000 lei. 

Unități sanitare 
-au fost verificate 105 unități sanitare. 

 Unități de cazare: 
 - au fost verificate 19 unități, fiind aplicate 7 amenzi, în valoare totală de 3.500 

lei la : 1 amendă la un hotel și 6 amenzi la pensiuni turistice. 
 Mediu de viață: 

 - au fost efectuate 12 controale, fiind aplicată 1 amendă, în valoare de 500 lei. 
 Cabinete de înfrumusețare: 
 -au fost verificate 2 saloane de înfrumusețare. 
 Ape de îmbăiere: 

- Au fost verificate 4 unități, fiind aplicate 2 amenzi în valoare totală de 1.000 lei, la 
1 piscină și la 1 ștrand. 
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