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              În cursul semestrului I 2018, inspectorii sanitari din cadrul Direcţiei 
de sănătate publică Mures au efectuat pe raza judeţului un număr de 1440 
actiuni de control şi recontrol ,astfel:              
-306 inspecţii  în unităţi de prestări servicii cu profil nealimentar, 
producători,distribuitori şi utilizatori de produse biocide şi producători, 
distribuitori şi utilizatori de produse cosmetice, 
- 290 inspecţii în unităţi de procesare alimente şi retail produse alimentare, 
- 158 inspecţii la instalatii centrale si locale de apă potabilă,  
- 395 inspecţii în unităţi sanitare , şi 
- 291 inspecţii în unităţi de învăţămînt. 
 
 În cadrul acţiunilor de control au fost verificate 567 produse 
alimentare, 22 produse biocide si 114 produse cosmetice.  
          Pentru controlul cu laboratorul inspectorii sanitari au recoltat 16 probe 
apă potabilă, 18 probe apă de îmbăiere şi 75 probe alimente. 
 
        Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor, s- au aplicat 160 
sancţiuni din care 20 avertismente şi 140 amenzi,în valoare totală de 143500 
lei.                          
 Au fost interzise comercializării 19,53 kg şi 16 litri produse alimentare 
depozitate necorespunzător si/sau cu termen de valabilitate expirat. 
 Pentru condiţii de funcţionare  necorespunzătoare  au fost emise 6 
decizii de suspendare a unor activităţi : instalaţie de apă potabilă,  spălătorie 
lenjerie spital  si unităţi de alimentaţie publică. 
 
 Actiunile de control s-au desfăşurat conform planului de acţiuni 
tematice naţionale  şi planului de acţiuni judeţene, stabilite pentru 
anul 2018, astfel: 
 
I.Acţiuni tematice derulate conform planului naţional: 
 
1.Acţiune de control în unităţile de învăţământ, din sistemul public şi privat 
privind verificarea respectării condiţiilor de microclimat şi verificarea 
respectării legislaţiei privind distribuirea produselor din programul 
guvernamental „laptele şi cornul”. 
2.Acţiune tematică de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă 
potabilă a localităţilor din mediul urban. 



3.Acţiune tematică privind verificarea respectării legislaţiei în vigoare 
referitoare  la  alimentele cu destinaţie nutriţională specială şi menţiunile 
nutriţionale şi de sănătate înscrise pe aceste produse alimentare şi în 
domeniul suplimentelor alimentare şi al alimentelor la care s-au adăugat 
vitamine, minerale şi alte substanţe. 
4. Acţiune tematică de control privind activităţile de îngrijiri la domiciliu, a 
centrelor medico-sociale şi rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice. 
5.Acţiune tematică de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă 
potabilă a localităţilor din mediul rural. 
6.Acţiune tematică de control privind conformitatea materialelor şi obiectelor 
care vin în contact cu alimentul. 
7. Acţiune tematică de control încrucişat în unităţile sanitare cu paturi de stat 
şi private, UPU/CPU şi UTS, precum şi în centrele de transfuzie sanguină. 
8.Acţiune de recontrol în unităţi sanitare cu paturi de stat şi private, pentru 
verificarea respectării termenelor impuse şi asumate în urma controalelor 
anterioare. 
9.Actiune tematica de control privind verificarea cabinetelor de medicina de 
specialitate/familie si a cabinetelor de medicina dentara. 
10.Actiune tematica de control privind respectarea Legii nr.123/2008 pentru o 
alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar si privind 
acordarea de fructe, produse lactate si de panificatie pentru elevi in unitatile 
de invatamant, respectiv suportului alimentar in cadrul programului-pilot. 
11.Actiune tematică de control privind verificarea cabinetelor de 
infrumusetare, a saloanelor de bronzare artificiala si a cosmeticelor 
profesionale. 
12.Acţiunea tematică  de control privind verificarea produselor cosmetice. 
13.Acţiune tematică de control privind verificarea taberelor şcolare şi a 
unităţilor de turism. 
14.Acţiune tematică  de control privind verificarea conformităţii apelor de 
îmbăiere. 
15.Acţiune de control pentru verificarea respectării legislaţiei privind 
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale. 
 
II.Acţiuni  tematice derulate conform planului judeţean: 
 
1.Verificarea efectuarii  triajului epidemiologic după vacanţele şcolare. 
2.Verificarea respectarii normelor de igiena si sanatate publica in unitatile de 
alimentatie  publica care au organizat mese festive cu ocazia zilei de 8 Martie. 
3.Verificarea respectarii normelor de igiena si sanatate publica în unitatile cu 
risc care funcţionează în mediul rural. 
4.Verificarea respectarii normelor de igiena si sanatate publica in unitatile cu 
profil aliment  cu ocazia Sarbatorilor Pascale si a zilei de 1Mai. 
5.Verificarea respectarii normelor de igiena si sanatate publica  privind  
procesarea, depozitarea si desfacerea  îngheţatei şi produselor tip fast food.  
6.Verificarea condiţiilor de igienă şi asigurarea utilităţilor la manifestările tip 
„festival”. 


