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              În cursul trimestrului IV inspectorii sanitari din cadrul Direcţiei de 

Sănătate Publică Mureş au efectuat pe raza judeţului un număr de 1325 acţiuni de 

control , astfel:   

       

-   223 inspecţii în domeniul alimentelor; 

-  30 controale în domeniul produselor cosmetice; 

-  16 controale în domeniul produselor biocide; 

-  14 controale la unităţi de cazare hotelieră şi pensiuni turistice; 

-  5 inspecţii la instalatii centrale şi locale de apă potabilă;  

-  27 controale la unităţi de mică industrie şi prestări servicii; 

-  154 controale în unităţi sanitare,din care 9 controale în unităţi sanitare cu paturi; 

-   670  inspecţii în unităţi de învăţământ universitar şi preuniversitar; 

- 149 controale privind colectarea şi depozitarea deşeurilor periculoase, din care 3 

controale la producători mari de deşeuri;  

-  37 acţiuni de control pentru cercetarea sesizărilor şi petiţiilor. 

 

În cadrul acţiunilor de control au fost verificate 10 produse biocide si 39 produse 

cosmetice. Pentru controlul cu laboratorul, inspectorii sanitari au recoltat 6 probe apă 

potabilă, 12 probe alimente şi 3 probe produse cosmetice. 

Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor, s-au aplicat 72 sancţiuni 

contravenţionale  în valoare totală de 83200 lei şi au fost emise  6 decizii de retragere a 

Autorizaţiei sanitare de funcţionare la unităţi de învăţămînt preuniversitar şi  1 decizie de 

suspendare a activităţii la unitate cu profil alimentar.                      

Au fost interzise comercializării 62,87 kg şi 10 litri alimente cu termen de 

valabilitate expirat şi 35,5 kg şi 247 litri alimente nerecomandate copiilor în unităţi de 

învăţămât preuniversitar.  

 

             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 în unităţile de învăţământ universitar şi în restaurantele 

care asigură  catering pentru elevi şi preşcolari. 

2.Acţiune privind verificarea respectării conformităţii în laboratoare de analize medicale. 

 

 



 II.Acţiunile  tematice derulate conform planului judeţean: 

 

1. Actiune de control privind verificarea condiţiilor igienico-sanitare de funcţionare a 

unitătilor de invăţământ preuniversitar si a  chioscurilor de incintă. 

2. Acţiune de control privind funcţionarea  serviciilor care asigură alimentaţia bolnavilor 

internaţi.  

3. Acţiune de control privind respectarea  normelor de igienă si sănătate publică pentru  

asigurarea serviciilor specifice cu prilejul  Sărbătorilor de iarnă 

4.Actiune de control privind respectarea continuităţii asistenţei medicale primare  în 

regim de gardă în centrele de permanenţă. 

 

 

 

 

 

 


