
 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE – trimestrul I 2019 

 

SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ MURES 
 

              În cursul trimestrului I 2019, inspectorii sanitari din cadrul Direcţiei de sănătate 

publică Mures au efectuat pe raza judeţului un număr de 597 actiuni de control şi 

recontrol ,astfel:              

-113 inspecţii  în unităţi de prestări servicii cu profil nealimentar, producători,distribuitori 

şi utilizatori de produse biocide şi producători, distribuitori şi utilizatori de produse 

cosmetice 

-157 inspecţii în unităţi de procesare alimente, alimentaţie publică şi retail produse 

alimentare 

- 28 inspecţii la instalatii centrale si locale de apă potabilă,  

- 129 inspecţii în unităţi sanitare, şi 

- 170 inspecţii în unităţi de învăţămînt. 

 

              În cadrul acţiunilor de control au fost verificate 121 produse alimentare,                        

19 produse biocide, 5 articole tratate şi 34 produse cosmetice.  

              Pentru controlul cu laboratorul inspectorii sanitari au recoltat 39 probe din 

unităţi sanitare (apă sterilă, aeromicrofloră, teste de sterilitate şi teste de sanitaţie), şi 36 

probe alimente. 

Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor, s-au aplicat  41 sancţiuni din 

care 14  avertismente şi 27 amenzi,în valoare totală de 31900 lei.                          

   Au fost interzise comercializării 21,87 şi 72 litri produse alimentare 

nerecomandate şcolarilor, şi 950,5 litri produse biocide neconforme. 

             Pentru condiţii de funcţionare  necorespunzătoare  au fost emise 2 decizii de 

suspendare a unor activităţi cu risc major pentru sănătatea publică la 2 unităţi cu profil 

alimentar. 

 

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

naţionale  şi judeţene avizate pentru anul 2019, astfel: 
 

I.Acţiunile tematice derulate conform planului naţional: 

 

1.Acţiune tematică de control pentru verificarea respectării condiţiilor igienico-sanitare în 

clinicile de obstetrică ginecologie şi secţiile de neonatologie din unităţile sanitare de stat 

şi private. 

2.Acţiune tematică de control privind verificarea respectării conformităţii unităţilor de 

transfuzii din spitale (UTS) la prevederile legale in vigoare.  

3.Acţiune tematică de control-Raport de activitate şi de hemovigilentă privind activitatea 

transfuzională pentru anul 2018 al UTS din spitalele publice şi private.   



4.Acţiune de control a echipelor formate din inspectori sanitari din cadrul DSP şi 

Colegiul Medicilor în unităţi sanitare, respectiv clinici şi cabinete private de 

dermatovenerologie şi chirurgie plastică,estetică şi microchirurgie reconstructivă. 

5.Acţiune tematică de control încrucişat în unităţi sanitare publice cu paturi pentru 

verificarea respectării normelor de supraveghere,prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare. 

6. Acţiune tematică de control în unităţile de învăţământ privind verificarea respectării 

condiţiilor de microclimat şi respectarea Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie 

sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar şi privind acordarea de fructe, produse 

lactate şi de panificaţie pentru elevi, respectiv suportului alimentar în cadrul programului 

pilot. 

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

localităţilor din mediul urban, în special a ansamblurilor rezidenţiale. 

8. Acţiune tematică privind controlul etichetării produselor alimentare inclusive din punct 

de vedere al menţiunilor nutriţionale şi de sănătate, cu excepţia următoarelor categorii de 

alimente:suplimente alimentare, alimente cu destinaţie nutriţională specială, alimente 

tratate cu radiaţii ionizante. 

9. Acţiune tematică de control pentru verificarea articolelor tratate. 

10. Acţiune tematică de control privind verificarea produselor cosmetice, a produselor 

biocide şi a altor produse în cabinetele de înfrumuseţare, unităţi sanitare private şi 

publice. 

 

II.Acţiunile  tematice derulate conform planului judeţean: 

 

1.Acţiune de recontrol în unităţi sanitare cu paturi pentru verificarea respectării 

Programului cadru de conformare cu termen asumat 31.12.2018. 

2. Acţiune de control privind condiţiile igienico-sanitare de funcţionare a centrelor 

sociale –azile de noapte. 

3.Controlul respectării normelor de igienă şi sănătate publică în brutării şi magazine de 

desfacere pâine şi produse de panificaţie. 
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