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COMUNICAT DE PRESA 

privind activitatea desfasurata de 

Serviciul de Control in Sanatate Publica 

in perioada 1.02.2020 -13.02.2020 

    
 

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. Au fost verificate  2 unitati de dializa  

Pentru neconfirmitatile constatate  -    nerespectarea  obligatiei de a pastra cate o proba 

din fiecare fel de mancare servit , timp de 48 de ore in spatii frigorifice , au fost aplicate  

2 sanctiuni contraventionale ,  conform HGR 857/2011  -  art. 41 lit. e  , persoana fizica , 

in valoare de  6000 lei  

 

 -Au fost solutionate  3 sesizari la  SJU Tg-Jiu. 

 

2. Au fost  controlati : 

-11 retaileri si 4 depozite en-gross  privind verificarea respectarii legislatiei in 

vigoare referitoare la apele minerale naturale imbuteliate si a apelor potabile 

imbuteliate . 

-Au fost verificate 75  produse (ape minerale imbuteliate si ape potabile 

imbuteliate ). 

Pentru neconformitatile constatate  a fost aplicata 1 sanctiune contraventionala , 

conform HGR 857/2011 , in valoare  de  3000 lei la  SC LIDL DISCOUNT 

MOTRU – nu s-a putut face dovada detinerii documentelor administrative pentru 

produsele biocide . 

Au fost recoltate 4 probe ape minerale imbuteliate.  

- A fost solutionata o sesizare pe unitate alimentara. 

A fost aplicata o sanctiune contraventionala , conform HGR 857/2011 , in valoare  de  

5000 lei. 

 

3. Au fost verificate 3 servicii pompe funebre.  

 



4. A fost verificata activitatea AMC/ MSR in 3 localitati : Turcinesti , Schela , 

Bumbesti Jiu  

 

5. Au fost rezolvate  9  sesizari ,  pe mediu de viata al populatiei . 

-au fost recoltate 2 probe apa 

6. Au fost verificate 10  unitati de invatamant : 

 -4 scoli gimnaziale  

 -4 gradinite cu program normal  

 -1 liceu  

 -1 gradinita cu program prelungit  

 Pentru neconformitatile constatate  au fost aplicata 3 sanctiuni contraventionale , 

conform HGR 857/2011 , in valoare  de  6800 lei  si 1 avertisment.  

 -A fost solutionata 1 sesizare unitate invatamant.   

    A fost aplicat 1 avertisment.  

 

7. A fost aplicata o sanctiune contraventionala conform HGR 857/2011 in cuantum 

de 8000 lei pentru neasigurarea de catre persoanele juridice care produc sau 

distribuie apa pentru consum uman a apei potabile corespunzator cerintelor legale 

la Instalatia de Apa Stanesti. 

 

8. Au fost efectuate 14 controale la unitatile DDD. 

 

In perioada 01.02.2020 -13.02.2020 Serviciul de Control in Sanatate Publica din 

cadrul DSP Gorj a aplicat un numar de  8   sanctiuni contraventionale in   valoare de 

28800  lei si  5  avertismente . 
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