NOI ACȚIUNI DE CONTROL INIȚIATE DE CORPUL DE CONTROL
AL PRIMULUI-MINISTRU

Corpul de control al primului-ministru a inițiat două noi acțiuni de control:
I.

Acțiune de control la unitățile sanitare publice cu paturi aflate în
subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătății
(se va realiza o eșantionare a acestora) referitoare la achizițiile de produse
biocide (produse menționate la art. 3 alin. (1) lit. a)-h) din Ordinul
Ministerului Sănătății nr. 726/1178/962015 privind stabilirea măsurilor
necesare pentru efectuarea controalelor oficiale de către personalul
împuternicit al autorităţilor publice responsabile prevăzut în art. 4 alin.
(1) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului
instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului
(UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai
2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor
biocide, pentru a asigura respectarea Regulamentului (UE) nr. 528/2012)
și de servicii de curățenie și igienizare, cu următoarele obiective:
1. Verificarea tuturor aspectelor legate de obligațiile unităților sanitare
publice cu paturi aflate în subordinea, sub autoritatea sau în
coordonarea

Ministerului

Sănătății,

în

ceea

ce

privește

achiziționarea de produse biocide și de servicii de curățenie și
igienizare;
2. Verificarea altor aspecte considerate relevante de către echipa de
control.
II.

Acțiune de control la Opera Naţională Bucureşti, cu următoarele
obiective:

1. Verificarea modului în care s-a făcut angajarea persoanelor care au
ocupat sau ocupă funcții de conducere;
2.

Verificarea modului de stabilire și acordare a remunerațiilor

lunare/anuale, precum și a altor avantaje, personalului angajat în cadrul Operei
Naţionale Bucureşti, precum și personalului colaborator;
3. Verificarea respectării prevederilor contractelor de management;
4. Verificarea respectării dispozițiilor legale cu privire la constituirea
şi realizarea veniturilor, precum şi la angajarea și efectuarea cheltuielilor;
5. Verificarea atribuirii și derulării unor contracte de achiziție a unor
produse, servicii și/sau lucrări;
6. Alte aspecte considerate relevante de către echipa de control.

