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COMUNICAT DE PRESA 

privind activitatea desfasurata de 

Serviciul de Control in Sanatate Publica 

in perioada 16.12.2019 – 21.12.2019 

    
In perioada mentionata , cadre medico-sanitare de specialitate , din cadrul SCSP 

Gorj au desfasurat actiuni de inspectie si control , in scopul prevenirii producerii de 

imbolnaviri si promovarii sanatatii populatiei  : 
 

1. In perioada 16.12.2019 - 20.12.2019 , echipa mixta formata din reprezentanti ai 

DSP Gorj , DSVSA Gorj si IPJ Gorj , a desfasurat activitate de control la 20 prestatori de 

servicii DDD in  teritoriu. 

Un nr. de 17 societati comerciale din cele 20 verificate , inregistrate in baza de date 

si autorizate sanitar veterinar cu activitate prestari servicii DDD , nu au efectuat 

operatiuni DDD in anul 2019 si cu aceasta ocazie au solicitat retragerea autorizatiilor de 

functionare pentru acest domeniu de  activitate .  

Au fost verificate documentele privind :  

-Infiintarea si functionarea prestatorilor de servicii DDD 

-Atestarea personalului din cadrul prestatorilor de servicii pentru DDD  

-Conformitatea celor  6  produse biocide verificate  , folosite de prestatorii  de 

servicii DDD : 2 insecticide , 3 rodenticid , 1 dezinfectant suprafete . 

Nu au fost constatate neconformitati . 

Toate cele 3 firme DDD verificate au efectuat actiuni de combatere a artropodelor 

si rozatoarelor , in anul 2019  la :  

 -5  primarii   

 -64 asociatii locatari  

Spatiile pentru pastrarea produselor biocide : 

-pastrarea produselor biocide se realizeaza in spatii special amenajate cu pavimente 

netede , lavabile , dotate cu surse de apa , rafturi si gratare , ventilatie corespunzatoare . 

-personalul angajat este dotat cu echipament de lucru si protectie corespunzator. 

-toate unitatile verificate dispun de vestiare pentru personal si grupuri sanitare 

corespunzatoare . 

-toate cele 4 persoane angajate in cadrul fimelor DDD verificate au putut face 

dovada instruirii conform ORD MS nr.1223/2003. 

-la distribuitorul controlat au fost verificate 2 produse biocide – dezinfectant 

suprafete. 



-comercializarea produselor de protectie a plantelor nu este cuprinsa in obiectul de 

activitate al unitatii comerciale . 

-nu au fost identificate, la comercializare, produse destinate protectiei plantelor. 

In timpul desfasurarii actiunii de control au fost identificate 3 unitati DDD care nu 

erau prinse in cartagrafia initiala a DSVSA, motiv pentru care a fost modificat numarul 

de unitati cartagrafiate de la 45 la 48. 

Toate cele 48 de unitati au fost verificate. 

 

2.Actiune de control in unitatile sanitare cu paturi , conform ORD MS nr. 824/2006 si 

1078/2010 . 

Au fost verificate si controlate 2 unitati sanitare cu paturi : 

- Spitalul de Urgenta Tg-Carbunesti 

- Spitalul Municipal Motru 

In urma actiunii de inspectie la  Spitalul de Urgenta Tg-Carbunesti, echipa de inspectori a 

constatat urmatoarele neconformitati: 

      -In ambulatoriu , la nivelul mai multor cabinete medicale , personalul medical are 

vestiarul in cabinetul de consultatii. 

       -Aparate de sterilizat –pupinele  nefunctionale depozitate in cabinetele din 

ambulatoriu . 

       -Ghivece cu flori pe holul laboratorului de imagistica medicala . 

       -Canapele si scaune cu suprafete din material textile. 

       -Utilizarea pentru sterilizarea intrumentarului medical a pupinelului la nivelul 

serviciului de sterilizare din cadrul Sectiei Obstetrica Ginecologie , incalcandu-se 

prevederile ORD MS nr. 961/2016 . 

        -La data controlului s-a constatat ca toate agregatele frigorifice destinate alimentelor 

perisabile erau goale si scoase din priza. 

       -Cantitatile de alimente erau insuficiente,iar alte alimente destinate hranei bolnavilor 

lipseau ( carne si produse din carne, produse lactate, oua, etc), motiv pentru care nu se 

poate intocmi meniul corespunzator cu respectarea necesarului caloric. 

      -Vestiarul magazionerului se gaseste in magazia de alimente.  

       -Scara de acces in magazia de legume este improprie, sustinuta cu caramizi,existand 

pericolul de accidentare a personalului care manipuleaza marfa in/din magazie. 

        -Spatiul in care se depoziteaza legumele, borcanele cu legume si zarzavat nu 

corespunde normelor sanitare in vigoare, motiv pentru care a fost sanctionat 

administratorul unitatii sanitare cu sanctiune contraventionala in valoare de 10 000 lei. 

 -De asemenea, pentru necunoasterea si neaplicarea OMS nr.961/2016 privind 

efectuarea carateniei, dezinfectiei si sterilizarii in unitatile sanitare a fost aplicata 

sanctiune contraventionala medicului epidemiolog  in valoare de 10 000 lei conform 

HGR nr.857/2011 si HGR nr.638/2019. 

 

     In urma actiunii de inspectie la Spitalul Municipal Motru, echipa de inspectori a 

constatat urmatoarele neconformitati: 

 Intrucat au fost identificate scaune si canapele cu material textil, nu existau 

protocoale de lucru afisate la fiecare loc unde se efectueaza dezinfectia instrumentarului 

si vesela, nu exista meniul afisat vizat de conducerea spitalului si de medicul 

epidemiolog, nu au fost actualizate procedurile si protocoalele de lucru, a fost aplicata o 



sanctiune contraventionala medicului epidemiolog in valoare de 10 000 lei conform HGR 

nr.857/2011 si HGR nr.638/2019. 

 

3. Participarea in comisii mixte in vederea pregatirii in conditii corespunzatoare a 

sarbatorilor de iarna 2019 , impreuna cu reprezentanti ai Institutiei Prefectului Gorj  ,  

CJPC si DSVSA . 

 In cadrul actiunii de control au fost verificat un numar de 6 operatori economici. 

Au fost aplicate un nr. de 2 sanctiuni , din care :  

1 avertisment , conform OUG nr. 2/2001  

1 sanctiune  contraventionala , conform HGR 857/2011 , in valoare de  1600 lei –

lipsa produselor biocide in vederea efectuarii corespunzatoare a curateniei si a 

dezinfectiei.  

 

4.Actiuni proprii de control : 

Au fost verificate un nr. de 18 unitati  de alimentatie publica : 

- 11 unitati conform planului judetean de control  

- 5 unitati pentru verificarea conformitatii sarii 

- 1 unitate suspiciune TIA 

- 1 unitate din incinta Colegiului George Cosbuc, Motru 

A fost aplicata o sanctiune contraventionala in cuantum de 1600 lei pentru lipsa 

substantelor dezinfectante in unitate conform HGR nr.857/2011. 

 

5.Instalatii centrale de aprovizionare cu apa potabila . 

Au fost verificate un nr. de 2 instalatii de apa, iar pentru neconformitatile 

constatate, respectiv neasigurarea de catre persoanele juridice care produc si distribuie 

apa potabila pentru consumul uman , a calitatii apei potabile corespunzatoare si lipsa 

cursurilor „Notiuni fundamentale de igiena” de catre personalul responsabil, a fost 

aplicata o sanctiune contraventionala in valoare de 8 000, conform HGR nr.857/2011 si 

un avertisment, conform OUG nr.2/2001 

 

6. Au fost rezolvate 4 sesizari , pe mediu de viata al populatiei . 

 A fost aplicata o sanctiune contraventionala, respectiv un avertisment pentru cantitati 

insuficiente de produse biocide, conform OUG nr.2/2001. 

 

 In perioada 16.12.2019 – 21.12.2019 Serviciul de Control in Sanatate Publica 

 din cadrul DSP Gorj a aplicat un numar de 9 sanctiuni contraventionale din care 3 

avertismente  si 6 amenzi in cuantum de 41 200 lei. 
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