HOTĂRÂRE Nr. 857 din 24 august 2011
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul
sănătăţii publice
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
…..
CAPITOLUL II Contravenţii la normele generale de igienă privind funcţionarea unităţilor cu
risc pentru sănătatea populaţiei, precum şi privind conformitatea produselor
…….
ART. 3
(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru
persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice
următoarele fapte:
a) absenţa autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru obiectivele ce desfăşoară activităţi cu risc
pentru starea de sănătate a populaţiei, supuse procedurii de autorizare sanitară, conform
reglementărilor legale în vigoare;
b) funcţionarea obiectivelor după emiterea, în condiţiile legii, a deciziei de suspendare a
activităţii sau, după caz, de retragere a autorizaţiei sanitare de funcţionare;
c) neremedierea deficienţelor constatate cu ocazia efectuării controlului în domeniul sănătăţii
publice şi care pot aduce atingere sănătăţii publice;
d) nesolicitarea avizului, absenţa notificării şi nerespectarea prevederilor specifice de notificare
sau avizare pentru produsele care sunt supuse acestor proceduri;
e) nerespectarea obiectului de activitate înscris în certificatul constatator sau în autorizaţia
sanitară de funcţionare;
f) nerespectarea termenelor de remediere a neconformităţilor asumate în planul de conformare,
aprobat de către autoritatea teritorială de sănătate publică;
g) lipsa documentelor de reglementare sanitară, precum certificatul constatator, autorizaţiile
sanitare de funcţionare şi alte asemenea documente prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru
proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor care desfăşoară
activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, conform legislaţiei în vigoare;
h) neîndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de normele legislaţiei sanitare, conform
declaraţiei pe propria răspundere, asumată de către operatorii economici, persoane juridice sau
persoane fizice, a căror activitate se desfăşoară în baza declaraţiei pe propria răspundere.
(2) Contravenţiile prevăzute la lit. c), f) şi h) se sancţionează şi cu sancţiunea complementară
constând în anularea autorizaţiei sanitare de funcţionare.
ART. 4
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei următoarele
fapte săvârşite de persoanele juridice:
a) nerespectarea cerinţelor generale şi specifice prevăzute de normele legale în vigoare privind
conformitatea produselor, în vederea asigurării protecţiei sănătăţii publice;
b) neîndeplinirea măsurilor, a recomandărilor şi a termenelor stabilite de către persoanele
împuternicite din cadrul autorităţii de sănătate publică teritoriale;
c) neanunţarea autorităţii de sănătate publică teritorială cu privire la orice modificare intervenită
în obiectul de activitate sau în structura spaţial funcţională a compartimentelor şi serviciilor din
unităţile sanitare faţă de condiţiile de la data eliberării autorizaţiei sanitare;
d) nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind avizarea publicităţii produselor, precum
şi a campaniilor de informare, educare şi comunicare cu privire la teme care privesc sănătatea
publică.
ART. 5

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele
fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice angajarea şi/sau
menţinerea în unităţile care desfăşoară activitate de producţie şi de comercializare a produselor
alimentare, de alimentaţie publică şi colectivă, servicii şi producţie de apă potabilă, precum şi
servicii de întreţinere corporală a personalului fără certificatul de instruire profesională privind
însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, conform reglementărilor legale în vigoare.
………
CAPITOLUL VI Contravenţii la normele de igienă privind unităţile de folosinţă publică
…..
ART. 15
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.500 lei următoarele
fapte săvârşite de persoane juridice:
a) neafişarea la loc vizibil a măsurilor de igienă şi a modului de utilizare ce trebuie respectate de
cei care folosesc bazine de înot, ştranduri şi piscine de către cei care exploatează aceste obiective;
b) lipsa de supraveghere a respectării măsurilor de igienă şi a modului de utilizare ce trebuie
respectate de cei care folosesc bazine de înot, ştranduri şi piscine de către cei care exploatează
aceste obiective;
c) neîntreţinerea şi nefolosirea în permanentă stare de curăţenie a echipamentului de lucru şi de
protecţie utilizat de către personalul angajat, în funcţie de domeniul de activitate şi reglementările
legale în vigoare;
d) nedotarea grupurilor sanitare publice sau din unităţile de folosinţă publică cu materiale şi
mijloace adecvate pentru igiena individuală a utilizatorilor, precum şi neîntreţinerea acestora în
permanentă stare de curăţenie de către proprietar sau administrator.
…..
ART. 17
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei următoarele
fapte săvârşite de persoanele juridice:
a) utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate, conform reglementărilor legale în
vigoare, pentru bazine de înot, ştranduri, piscine, băi publice, băi, chiuvete, spălătorii din unităţile
de folosinţă publică, inclusiv din mijloacele de transport;
b) nerespectarea normelor de igienă privind întreţinerea, spălarea şi dezinfectarea bazinelor de
înot, a ştrandurilor şi a piscinelor, prin neprimenirea şi nedezinfecţia apei, corespunzător normelor
de igienă;
c) funcţionarea bazinelor de înot, a ştrandurilor şi a piscinelor fără anexe, precum puncte de
prim ajutor, vestiare, grupuri sanitare separate pe sexe, conform numărului prevăzut de normele în
vigoare, în raport cu capacitatea unităţii;
d) neasigurarea întreţinerii construcţiilor băilor publice şi a instalaţiilor aferente acestora şi/sau a
stării de curăţenie, în condiţiile stabilite prin normele de igienă în vigoare;
e) lipsa buletinelor de analiză privind calitatea apei de îmbăiere conform cerinţelor stabilite de
normele în vigoare;
f) amenajarea ştrandurilor, piscinelor şi bazinelor de înot fără respectarea condiţiilor stabilite
prin normele de igienă în vigoare privind amplasarea şi dotarea lor;
……
CAPITOLUL XV Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
……
ART. 59
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta hotărâre se
realizează ca urmare a activităţilor de control în domeniul sănătăţii publice exercitate, pe domeniile
de competenţă stabilite conform prevederilor legale în vigoare, de către următoarele categorii de
personal:
a) personalul de specialitate împuternicit de către conducerea Ministerului Sănătăţii, autoritate
centrală în domeniul sănătăţii publice, pentru unităţile de pe întreg teritoriul ţării;

b) personalul de specialitate din direcţiile, serviciile şi unităţile medicale ale celorlalte ministere
şi instituţii cu reţea sanitară proprie, definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, împuternicit de conducerea acestora pentru unităţile aflate
în subordinea lor directă.
(2) La solicitarea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, definite la art. 4 alin. (2)
din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, personalul de specialitate
împuternicit potrivit alin. (1) lit. a) poate participa, în colaborare, la acţiuni de control în domeniul
sănătăţii publice organizate de aceste ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie.
(3) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul împuternicit pentru activitatea de control în
sănătatea publică conform prevederilor alin. (1) are drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 26
alin. (2) - (4) şi (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv
dreptul de a aplica sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în cazul sancţiunilor
contravenţionale complementare aplicate.
(4) Contravenţiile se constată şi sancţiunile contravenţionale se aplică printr-un proces-verbal
încheiat de către personalul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare personal împuternicit.
ART. 60
Dacă personalul împuternicit să aplice sancţiunea apreciază că fapta a fost săvârşită în astfel de
condiţii încât, potrivit legii penale, constituie infracţiune, sesizează organul de urmărire penală
competent.
ART. 61
(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate
face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.
(2) Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se depune la
judecătoria în circumscripţia căreia s-a săvârşit contravenţia.
ART. 62
(1) În cazul în care condiţiile de funcţionare a obiectivelor/unităţilor constituie un risc iminent
pentru sănătatea publică, personalul împuternicit aplică şi sancţiunea complementară constând în
suspendarea activităţilor din cadrul obiectivelor/unităţilor, până la remedierea deficienţelor
determinate de săvârşirea contravenţiilor constatate, sau, după caz, până la închiderea unităţii.
(2) Sancţiunile complementare prevăzute la alin. (1) se aplică de către personalul împuternicit şi
în cazul constatării nerespectării măsurilor şi recomandărilor stabilite în urma unei activităţi de
control anterioare finalizate prin constatarea uneia/unora dintre contravenţiile prevăzute de
prezenta hotărâre.
(3) În cazul aplicării sancţiunilor complementare, potrivit alin. (1) şi (2) nu se poate solicita
reautorizarea funcţionării mai devreme de 6 luni după aplicarea sancţiunii.
ART. 63
Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit în vederea efectuării controlului sau de a
accepta efectuarea controlului, ori de a pune la dispoziţia acestui personal documentele şi
informaţiile necesare realizării atribuţiilor de control potrivit competenţelor constituie contravenţii
şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.

