DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ
SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

RAPORT DE ACTIVITATE –
trimestrul III 2018
În cursul trimestrului III inspectorii sanitari din cadrul Direcţiei de Sănătate
Publică Mureş au efectuat pe raza judeţului un număr de 684 acţiuni de control şi
recontrol, astfel:
-114 inspecţii în unităţi de prestări servicii cu profil nealimentar, din care 27 controale la
producători, distribuitori şi utilizatori de produse biocide şi 18 controale la producători şi
unităţi desfacere produse cosmetice;
- 86 inspecţii în unităţi de procesare alimente, alimentaţie publică şi retail produse
alimentare;
- 13 controale la piscine şi ştranduri,
- 2 inspecţii la instalatii centrale de apă potabilă;
- 99 inspecţii în unităţi sanitare,din care 19 controale în unităţi sanitare cu paturi;
- 258 inspecţii în unităţi de învăţămînt preuniversitar,
- 79 controale pentru colectare şi depozitare deşeuri periculoase, din care 3 controale la
producători mari de deşeuri,
- 33 sesizări privind condiţiile de habitat din zonele de locuit.
În cadrul acţiunilor de control au fost verificate 2 produse alimentare,
83 produse biocide si 68 produse cosmetice.
Pentru controlul cu laboratorul, inspectorii sanitari au recoltat 3 probe apă
potabilă, 46 probe apă de îmbăiere, 35 probe alimente şi 4 probe produse cosmetice.
Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor, s-au aplicat 37 sancţiuni
contravenţionale , din care 15 avertismente şi 22 amenzi, în valoare totală de 36600 lei.
Au fost interzise comercializării 28 kg sare iodată neconformă la parametru iod
total.
Pentru condiţii de funcţionare necorespunzătoare au fost emise 2 decizii de
suspendare a activităţii la un cabinet medical de specialitate si o unitate cu profil
alimentar.
Actiunile de control s-au desfăşurat conform planului de acţiuni tematice
naţionale şi judeţene avizate pentru anul 2018, astfel:
I.Acţiunile tematice derulate conform planului naţional:
1.Acţiunea tematică de control pentru verificarea bunelor practici de fabricaţie la
producătorii de cosmetice şi verificarea unor tipuri de produse cosmetice.
2.Acţiunea tematică de control pentru verificarea conformităţii apelor de îmbăiere.
3.Acţiunea tematică de control în unităţile de învăţământ preuniversitar şi de
antepreşcolari şi în cabinetele medicale şcolare.

4.Acţiunea tematică de control a taberelor şcolare şi unităţi turism.
5.Acţiunea tematică de control privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea
medicală şi trasabilitatea acestora.
6.Acţiunea tematică de control la producători, deţinători de avize, distribuitori şi
utilizatori de biocide.
7.Acţiunea tematică de control privind respectarea conformităţii asistenţei medicale de
urgenţă prespitalicească la prevederile legale în vigoare.
8.Acţiunea tematică de control privind condiţiile de funcţionare a cabinetelor de tehnică
dentară/laboratoare de tehnică dentară şi cabinete de optică medicală.
9.Acţiunea tematică de control privind respectarea conformităţii unităţilor acreditate în
domeniul transplantului la prevederile legale în vigoare.
II.Acţiunile tematice derulate conform planului judeţean:
1.Verificarea respectării normelor de igienă şi sănătate publică privind procesarea,
depozitarea şi desfacerea alimentelor uşor perisabile, inclusive verificarea condiţiilor de
igienă şi asigurarea utilităţilor la manifestările tip “festival” şi zonele de agrement
sezoniere.
2.Acţiune de control privind funcţionarea chioşcurilor de incintă din spitale şi serviciile
care asigură alimentaţia bolnavilor internaţi.
3.Acţiunea de verificare a unităţilor de învăţământ neautorizate sanitar sau cu planuri de
conformare expirate.

