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Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerei de Comerţ, Industrie şi
Agricultură –filiala Olt, în conformitate cu Ordinul comun al
Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului
nr. 1225/5031/2003 este avizat să realizeze programe de instruire privind
însuşirea

NOTIUNILOR FUNDAMENTALE DE IGIENA
 Acte necesare pentru dosar la înscriere:
o copie CI
o copie Certificat de Naştere
o copie Certificat Căsătorie (unde este cazul)
o copie act studiu .

 Categoriile de persoane cărora li se adresează acest curs, sunt următoarele:
o tuturor categoriilor de lucrători din industria alimentara, inclusiv pentru cei
care comercializează si transportă produse din industria alimentara
(alimentaţie publica şi a colectivităţilor - toate nivelele).
o persoanelor din serviciile de curăţenie din unităţile de asistenţă medicala, a
colectivităţilor de copii si tineri, unităţi de cazare hoteluri, moteluri, cabane,
etc.
o persoanelor din producţia şi distribuţia apei potabile, inclusiv a apei potabile
îmbuteliate.
o persoanelor din cadrul serviciilor de îngrijire corporala (coafor, frizerie,
manichiura pedichiura, cosmetica, masaj, etc.).
o persoanelor din cadrul serviciilor de tip dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare.
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 Taxa de înscriere :125lei/cursant(include si taxa de examinare)
 Certificatul de absolvire este valabil 3 ani!
 Data de începere curs: lunar, în funcţie de înscrieri.
 Se oferă discount pentru grupuri mai mari de 10 persoane.

o Înscrierile se fac de luni până vineri intre orele 8-16 la sediul din str.
N.Titulescu nr.49, Slatina.
o Nu exista condiţii minime de acces referitoare la studii, vârsta sau pregătire
profesionala.

ATENTIE!!
Hotărârea de Guvern nr. 857/2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 621, din 1
septembrie 2011 reglementează sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării normelor
de Igiena!! Lipsa unui certificat de instruire , privind însuşirea noţiunilor
fundamentale de igiena se pedepseşte cu o amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru
persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele
juridice care angajează personal căruia îi lipseşte aceasta atestare.

