Obiective şi întreprinderi la care este suspendată activitatea şi/sau retrasă autorizaţia sanitară
Nr.
d/o

Denumirea obiectivului
sau întreprinderii

Adresa
obiectivului

For tutelar

1.

Gheretă cu produse
alimentare

or.Orhei
str.C.Negruzzi,10

SRL ”Dulciter”

2.

Construcția pavilionului

or.Orhei
str.Mihai
Sadoveanu,50

SRL ”Sonliz”

3.

Magazin mixt

s.Voroteț

ÎI ”Volnic”

4.

Grădinița de copii

s.Seliște

Primăria
com.Seliște

Motivul sistării
Activează în lipsa documentelor de funcționare
conform legislației în vigoare. La vînzător nu este
finisată trecerea examenului medical și susținerea
minimului sanitar.
Conform Contractului de locațiune din 01.02.2013
ÎS ”Gările și Stațiile Auto” transmite SRL ”Sonliz”
în posesiune și folosință temporară pe teritoriul
Filialei Orhei de pe adresa or.Orhei,
str.M.Sadoveanu, 50 o suprafață de 45,0 m.p. La
moment pe terenul dat se înfăptuiesc lucrări de
construcție a unui pavilion provizoriu din materiale
ușor demontabile. Construcția se efectuează fără o
coordonare prealabilă cu organele de resort și în
lipsa documentelor permisive eliberate de APL. Nu
este indicată amplasarea obiectivului dat nici în
pașaportul gării auto aprobat de directorul general
al ÎS ”Gările și Stațiile Auto” pe 19.10.2012.
Edificiul necesită reparație curentă, podeaua în sala
de comerț pe alocuri este deteriorată. Nu sunt
aprovizionați îndeajuns cu inventar de distribuire,
la cel existent lipsește marcarea. Nu se respectă pe
deplin compatibilitatea de păstrare a produselor
alimentare de mărfurile industriale. Teritoriul
adiacent nu este pe deplin curățit, deșeurile solide
nu se evacuează regulat, veceul se menține în stare
antisanitară,etc.
Grădinița este amplasată în clădire acomodată, care
nu dispune de toate condițiile prevăzute de
cerințele și normele sanitar- igienice și
antiepidemice nr.06.07.3.21 din 01.11.1996, după
cum urmează: Grupa nu dispune de bufet pentru
distribuirea hranei și cuve pentru spălarea
serviciilor de masă, lipsește apa rece și caldă

Data întrării în
vigoare a
Hotărârii
21.02.14

20.03.14

08.04.14

29.04.14

5.

Grădinița de copii

s.Breanova

Primăria
com.Morozeni

curgătoare, sistema de canalizare. Lengeria de pat
nu este marcată, lipsește lengeria de rezervă. În
blocul alimentar: nu este instalat lavuar pentru
respectarea igienei personale de către bucătar, nu se
respectă regulile de spălare a veselei și serviciilor
de masă, regulile de spălare nu sunt afișate la loc
vizibil. Instituția nu dispune de cabinet medical
asigurat cu echipament medical și medicamente
pentru acordarea asistenței medicale de urgență,etc.
Grădinița necesită reparație capitală, inclusiv
schimbarea ferestrelor și ușilor. Sistema de apeduct
și canalizație este afectată de rugină, pe alocuri
curge. Lengeria de pat este uzată, lipsește lengeria
de rezervă. În bufetul grupei nu sunt conectate
chiuvetele la sistema de apeduct și sistema de
canalizare. În blocul alimentar: lipsește apa rece și
caldă curgătoare, nu este instalat lavoar pentru
respectarea igienei personale de către bucătar, nu
sunt marcate chiuvetele pentru prelucrarea materiei
prime și spălarea veselei. Cabinetul medical nu este
asigurat cu medicamente pentru acordarea
asistenței medicale de urgență, etc.

04.08.14

