
 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 

SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ MURES 

 

trimestrul I 2017 

 

              În cursul trimestrului I 2017, inspectorii sanitari din cadrul Directiei de Sanatate Publica 

Mures au efectuat pe raza judeţului un numar de 750 actiuni ,astfel:                      : 

- 276 unităţi de prestări servicii nealimentare, producători,distribuitori şi utilizatori de produse 

biocide şi producători,distribuitori şi utilizatori de produse cosmetice, 

-156 unităţi de producţie alimente, alimentaţie publică şi desfacere produse alimentare, 

-114 instalatii centrale si locale de apă potabilă,  

-109 unităţi sanitare , şi 

- 95 unităţi de învăţămînt. 

              În cadrul acţiunilor de control au fost verificate 114 produse alimentare,                        

23 produse biocide si 64 produse cosmetice. Pentru controlul cu laboratorul s-au recoltat 12 

probe apă potabilă  şi o probă de supliment alimentar.Rezultatele au fost neconforme la  9 probe 

de apă care,nu au îndeplinit condiţiile de potabilitate. 

             Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor,inspectorii sanitari au aplicat 129 

sancţiuni din care, 26  avertismente şi 103 amenzi,în valoare totală de 85300 lei.                           

Au fost interzise comercializării 21 litri şi 11,6 kg produse alimentare depozitate în condiţii 

necorespunzătoare  şi 138  litri suplimente alimentare şi  alimente cu adaos de vitamine si 

minerale care nu erau notificate conform legii.  

             Pentru neluarea măsurilor prescrise în vederea conformării la normele sanitare , s-au 

emis 17 decizii de suspendare a activităţii la 2 unităţi sanitare, 5 instalatii de apă potabilă, 8 

unităţi de prestări servicii nealimentare (frizerie,coafură,cosmetică,tatuaj) si   2 unităţi cu profil 

alimentatar. 

 

             Actiunile de control s-au desfăşurat conform planului de acţiuni tematice naţionale  şi 

judeţene avizate pentru anul 2017, astfel: 

 

I.Acţiunile tematice derulate conform planului naţional: 

 

1.Acţiune tematică de control privind activităţile de îngrijire la domiciliu. 

2.Acţiune tematică privind controlul suplimentelor alimentare şi al alimentelor la care            s-

au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe , comercializate în sălile de fitness şi alte unităţi 

asemănătoare cu scop recreativ. 

3.Acţiune tematică de control în unităţile de înfrumuseţare (frizerie,coafură,cosmetică,tatuaj )şi 

verificarea produselor cosmetice profesionale la utilizatori. 

4.Acţiune de control în unităţile de învăţământ, inclusiv unităţi de învăţământ special, creşe şi 

alte unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, din sistemul public şi privat privind asigurarea 

microclimatului corespunzător şi verificarea respectării legislaţiei privind distribuirea produselor 

din programul guvernamental „laptele şi cornul”. 

5.Acţiune tematică de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităţilor 

din mediul rural. 



6.Acţiune de recontrol în unităţi sanitare cu paturi de stat şi private, pentru verificarea respectării 

termenelor impuse şi asumate în urma controalelor anterioare. 

7.Acţiune de recontrol pentru verificarea produselor biocide. 

8.Acţiune de control privind combaterea evaziunii fiscale la pâine. 

9.Acţiune de control la proiectele finanţate din POP şi PNDR finalizate. 

 

I.Acţiunile  tematice derulate conform planului judeţean: 

 

1.Actiune de control privind conditiile de aprovizionare cu apa potabila a localitatilor din mediul 

urban. 

2.Actiune de control la unitati care asigura servicii externalizate pentru spitale 

(laboratoare,spalatorii), cu verificarea inclusiv a conditiilor igienico-sanitare de transport. 

3.Actiune de verificare a  respectarii  normelor de igiena si sanatate publica in unitatile de 

alimentatie publica care au organizat mese festive cu ocazia zilei de 8 Martie. 

4.Actiune de control privind verificarea respectarii normelor de igiena si sanatate publica in 

unitati cu profil aliment , unităţi sanitare si unităţi de invatamant care functioneaza în mediu 

rural. 

5.Actiuni de control pentru cercetarea sesizărilor primite de la personae fizice şi juridice. 

 

 

 

 

 


