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OFERTA CURS NOTIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENA 
 

Cursul NOTIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENA este avizat de Ministerul Sanatatii si 
Ministerul Educatiei Nationale si se desfasoara conform cerintelor Ordinului Ministerului 
Sanatatii nr. 1225 / 2003 cu modificarile ulterioare privind insusirea notiunilor fundamentale 
de igiena si Hotararii de Guvern nr.857/2011 care reglementeaza sanctiunile aplicabile in 
cazul nerespectarii normelor de igiena.  
 
Ne adresam celor din: 

• servicii de productie, depozitare, transport si comercializare a alimentelor, inclusiv 
alimentatie publica si a colectivitatilor; 

• servicii de curatenie in unitati de asistenta medicala, colectivitati de copii si tineri, unitati de 
cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.);  

• productia si distributia apei potabile, productia apei imbuteliate;  
• servicii de ingrijire corporala (cosmetica, frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, masaj 

etc.); 
• servicii tip dezinfectie, dezinsectie, deratizare.  

 
Te incadrezi in descriere: 

1. Solicita oferta si suna-ne pentru a-ti confirma locul la seria dorita 
2. Apoi vino la adresa str. Academiei, nr. 35, sector 1 
3. Dosar complet: - copia actului de identitate 

-  Adeverinta medicala de la medicul de familie      
4. Durata: 12 ore pentru modulele 1- 4 si 17 ore pentru modul 5  
Lipsa unui certificat de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena se 
pedepseste cu o amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu 
amenda de la 5000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice care angajeaza personal 
caruia ii lipseste aceasta atestare.  

5. Urmatorul curs: In primul week end al fiecarei luni 
6. In urma cursului: 

Se obtine certificatul de absolvire fiind valabil 3 ani de la data susținerii examenului, 
neexistând condiții minime de acces referitoare la studii, vârsta sau pregătire profesională. 
Cadrul legal: 
Ordin nr. 1225 din 24/12/2003 (Ordin 1225/2003) pentru organizarea și certificarea instruirii 
profesionale a personalului privind însușirea notiunilor fundamentale de igienă; 
Lege nr. 98 (r1) din 10/11/1994 – Emitent: Parlamentul României. Intrare în vigoare: 
27/04/2008 
 
Persoana de contact: 
Elisa Vaduva 
0735.440.900 
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