Comunicat de presă
RAPORT DE ACTIVITATE – perioada aprilie-septembrie 2017
SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ MURES
În perioada aprilie-septembrie 2017, inspectorii sanitari din cadrul Directiei de
sanatate publica Mures au efectuat pe raza judeţului un numar de 1362 actiuni de control
şi recontrol ,astfel:
-356 inspecţii în unităţi de prestări servicii cu profil nealimentar, producători,distribuitori
şi utilizatori de produse biocide şi producători, distribuitori şi utilizatori de produse
cosmetice,
- 333 inspecţii în unităţi de procesare alimente, alimentaţie publică şi retail produse
alimentare,
- 92 inspecţii la instalatii centrale si locale de apă potabilă,
- 256 inspecţii în unităţi sanitare , şi
- 325 inspecţii în unităţi de învăţămînt.
În cadrul acţiunilor de control au fost verificate 268 produse alimentare,
103 produse biocide si 3 produse cosmetice.
Pentru controlul cu laboratorul inspectorii sanitari au recoltat 19 probe apă
potabilă, 90 probe apa de imbaiere, 23 probe alimente şi 20 teste de sanitatie si
sterilitate(spital).
Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor,s- au aplicat 177 sancţiuni
din care, 60 avertismente şi 117 amenzi,în valoare totală de 83780 lei.
Au fost interzise comercializării 88,08 litri şi 64,35 kg produse alimentare depozitate în
condiţii neconforme si s-au retras din unitatile de invatamant preuniversitar 1,52 kg şi
39,41 litri produse alimentare nerecomandate copiilor.
Pentru conditii de functionare necorespunzătoare au fost emise 12 decizii de
suspendare a unor activităţi cu risc major pentru sănătatea publică la :
2 unităţi sanitare, 3 instalatii de apă potabilă, 1 cabinet de infrumusetare, 2 unităţi
învăţămînt si 4 unităţi cu profil alimentar.
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.Actiune tematica de control privind raportarea reactiilor/ incidentelor adverse in
domeniul transplantului de tesuturi si celule de origine umana, la unitatile sanitare
acreditate in domeniul transplantului si a bancilor de tesuturi si celule
2.Actiune tematica de control privind utilizarea aditivilor alimentari in produsele lactate
fermentate aromatizate si tratate termic

3.Actiune tematica de control pentru verificarea articolelor tratate (imbracaminte purtata
sau uzata si articole textile purtate sau uzate) din unitatile care comercializeaza acest tip
de produse
4.Acţiune tematica de control si recontrol in unitatile sanitare cu paturi de stat si
private,precum si in centrele de transfuzie sanguina judetene
5.Acţiune tematică privind verificarea apelor potabile imbuteliate si a apelor minerale
naturale imbuteliate
6.Acţiune tematica de control si recontrol privind respectarea prevederilor legale in
vigoare in ceea ce privesc normele de igiena pentru saloanele/ centrele de bronzare
7.Actiune tematica de control privind asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca
8.Actiune tematica de control pentru verificarea produselor biocide (producatori,
importatori, utilizatori)
9.Actiune tematica de control in taberele scolare si unitatile de turism cu activitati
similare
10.Actiune tematica de control pentru verificarea conformitatii apelor de imbaiere
11.Actiune tematica de control privind respectarea legislatiei in vigoare in domeniul
materialelor in contact cu alimentul (producatori, importatori/distribuitori si utilizatori)
12.Actiune tematica de control privind respectarea legislatiei in vigoare in domeniul
serviciilor funerare
12.Actiune tematica de control privind verificarea cabinetelor de medicina de
specialitate/ familie si a cabinetelor de medicina dentara
13.Actiune tematica privind verificarea unitatilor de invatamant preuniversitar si
cabinetele medicale scolare
14.Acţiune de recontrol în unităţi sanitare cu paturi de stat şi private, pentru verificarea
respectării termenelor impuse şi asumate în urma controalelor anterioare.
15.Acţiune de recontrol pentru verificarea produselor biocide.
16.Acţiune de control privind combaterea evaziunii fiscale la pâine.
17.Acţiune de control la proiectele finanţate din POP şi PNDR finalizate.
I.Acţiunile tematice derulate conform planului judeţean:
1.Actiune de control privind asigurarea serviciilor specifice Sarbatorilor Pascale si zilei
de 1 Mai
2.Actiune de control privind verificarea conditiilor de functionare a cabinetelor
medicale din cadrul Ambulatorului de specialitate din spitalele publice si private
3.Actiune de control privind verificarea respectarii normelor de igiena si sanatate publica
pentru procesarea, depozitarea, transportul si desfacerea alimentelor usor perisabile, inclusiv
verificarea conditiilor de igiena si asigurarea utilitatilor la manifestarile tip festival si zonele
de agrement sezoniere
4.Actiune de control privind conditiile de functionare a cabinetelor de balneofizioterapie din
unitatile de turism
5.Actiune de control privind functionarea chioscurilor de incinta din unitati de invatamant si
a unitatilor de alimentatie publica din vecinatatea scolilor si liceelor.

