
RAPORT DE ACTIVITATE – trimestrul II 2019

SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ MURES

              În cursul trimestrului II 2019, inspectorii sanitari din cadrul Direcţiei de Sănătate
Publică  Mures  au  efectuat  pe  raza  judeţului  un  număr  de  408  acţiuni  de  control  şi
recontrol, astfel:             
-35 inspecţii  în unităţi de prestări servicii cu profil nealimentar, producători,distribuitori
şi  utilizatori  de  produse  biocide  şi  producători,  distribuitori  şi  utilizatori  de  produse
cosmetice
-75  inspecţii  în  unităţi  de  procesare  alimente,  alimentaţie  publică  şi  retail  produse
alimentare
- 84 inspecţii la instalatii centrale si locale de apă potabilă, 
- 176 inspecţii în unităţi sanitare, şi
- 38 inspecţii în unităţi de învăţămînt

În  cadrul  acţiunilor  de  control  au  fost  verificate  27  produse  alimentare,
17 produse biocide, 65 produse cosmetice şi 391 probe alimente.
          Pentru controlul cu laboratorul inspectorii sanitari au recoltat 4 probe din unităţi
sanitare (apă sterilă), şi 31 probe apă potabilă.

Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor, s-au aplicat  48 sancţiuni din
care 6  avertismente şi 42 amenzi, în valoare totală de 77400 lei.                         
  Pentru  condiţii  de funcţionare   necorespunzătoare   au  fost  emise  3  decizii  de
suspendare a unor activităţi cu risc major pentru sănătatea publică la  unităţi cu profil
alimentar şi la unităţi sanitare.

             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.Acţiunea tematică de control privind verificarea respectării legislaţiei în vigoare 
referitoare la materialele în contact cu alimentul.

2.Acţiune tematică de control privind verificarea respectării prevederilor legale în vigoare
privind apele potabile îmbuteliate şi apele minerale naturale îmbuteliate, 

3.Acţiune tematică   de control  privind verificarea taberelor şcolare şi a unităţilor de 
turism,

4.Acţiune tematică de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă potabilă a 
localităţilor din mediul rural, în special a ansamblurilor rezidenţiale.



5. Acţiune tematică privind controlul etichetării produselor alimentare inclusiv 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.

6. Acţiune tematică de control privind verificarea respectării prevederilor legale în 
vigoare de către producători, distribuitori şi utilizatori de produse biocide.

7. Acţiune tematică de control privind condiţiile de funcţionare şi asigurarea asistenţei 
medicale primare prin centrele de permanenţă la prevederile legale în vigoare.  

8. Acţiune tematică de control de verificare a cabinetelor de medicină de familie, de 
specialitate şi cabinete dentare. 

II.Acţiunile  tematice derulate conform planului judeţean:

1.Acţiunea  tematică  judeţeană  de  control  pentru  respectarea  normelor  de  igienă  şi
sănătate publică şi asigurarea serviciilor specifice sărbătorilor pascale şi a zilei de 1 Mai.

2.  Acţiunea  tematică  judeţeană  de  control   în  unităţi  de  învăţământ,  de  verificare  a
condiţiilor de depozitare a produselor “lapte-corn”.

3.Acţiune de control privind respectarea normelor de igienă şi sănătate publică în unităţi
de folosinţă publică, altele decât cele  cu profil alimentar.


