
COMUNICAT  

ÎN ATENȚIA AGENȚILOR ECONOMICI 

 Personalul din urmatoarele categorii de unitati are obligatia instruirii periodice privind 
notiunile fundamentale de igiena prin cursuri care au o valabilitate de 3 ani: 

-          servicii de producţie, depozitare, transport şi comercializare a alimentelor, inclusiv 
alimentaţie publică şi a colectivităţilor 

-          servicii de curăţenie în unităţi de asistenţă medicală, colectivităţi de copii şi tineri, unităţi 
de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.) 

-          producţia şi distribuţia apei potabile, producţia apei îmbuteliate 
-          servicii de îngrijire corporală (cosmetică, frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, masaj 

etc.) 
-          servicii tip dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare. 

 Cursurile sunt organizate de societati special autorizate in acest scop si se desfasoara 
in sali  autorizate pentru procesul de invatamant.  

Directia de Sanatate Publica Braila organizeaza doar examenul final de verificare a 
cunostintelor. Persoanele care nu promoveaza examenul final pot participa la o noua 
examinare cu plata aferenta (40 LEI). Cursurile se adreseaza atat operatorilor, cat si 
personalului din conducerea unitatilor mentionate anterior. 

La Directia de Sanatate Publica Braila au prezentat aviz valabil emis de Ministerul 
Sanatatii si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice pentru organizarea acestor 
cursuri urmatoarele societati: 

 S.C. CADUCEU MED SRL – telefon: 0722.282.531 
 S.C. EU GARDEN SRL (fost INFO MAIL SRL) – telefon:  0741.149.024 
 FILIALA DE CRUCE ROSIE  BRAILA – telefon 0239.613.938 
 S.C. MIMBU SRL – telefon: 0239684688 
 S.C. MADCONS S.R.L.-telefon: 0744542 282 
 S.C. CENTRUL DE CONSULTANTA SI STUDII EUROPENE SRL-

telefon:  0236 419 608 

 Examenele se desfasoara periodic, la solicitarea furnizorului care a organizat cursurile 
conform prevederilor legale, in locatii autorizate pentru activitati didactice.  

Informatii despre examenele sustinute se pot obtine la sediul Directiei de Sanatate 
Publica Braila din str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 2 bis – telefon: 0339401175, 
0339401176. Tot aici se elibereaza si certificatele de absolvire pentru cei care au fost 
declarati promovati. 

Baza legala a informatiilor mentionate este: 

ORDIN  Nr. 2209/4469/2022 din 13 iulie 2022 
privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a 
personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă*) 
EMITENT:   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
             Nr. 2.209 din 13 iulie 2022 
             MINISTERUL EDUCAŢIEI 
             Nr. 4.469 din 9 august 2022 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 865 bis din 2 septembrie 2022 


