
RAPORT DE ACTIVITATE – trimestrul III 2019

SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ MURES

              În cursul trimestrului III 2019, inspectorii sanitari din cadrul Direcţiei de
Sănătate Publică Mures au efectuat pe raza judeţului un număr de 416 acţiuni de control
şi recontrol, astfel:             
-76 inspecţii  în unităţi de prestări servicii cu profil nealimentar, producători,distribuitori
şi  utilizatori  de  produse  biocide  şi  producători,  distribuitori  şi  utilizatori  de  produse
cosmetice
-119  inspecţii  în  unităţi  de  procesare  alimente,  alimentaţie  publică  şi  retail  produse
alimentare
- 6 inspecţii la instalatii centrale si locale de apă potabilă, 
- 122 inspecţii în unităţi sanitare, şi
- 93 inspecţii în unităţi de învăţămînt

În  cadrul  acţiunilor  de  control  au  fost  verificate  59  produse  alimentare,
67 produse biocide, 4 articole tratate şi 109 produse cosmetice. 
          Pentru controlul cu laboratorul inspectorii sanitari au recoltat 64 probe din unităţi
sanitare (apă sterilă, aeromicrofloră, teste sanitaţie, apă sterilă), o probă produs biocid, 39
probe apă îmbăiere, 6 probe apă potabilă şi 92 probe alimente.

Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor, s-au aplicat  34 sancţiuni din
care 4  avertismente şi 30 amenzi, în valoare totală de 67600 lei.                         
  Pentru  condiţii  de  funcţionare   necorespunzătoare   a  fost  emisă  o  decizie  de
suspendare a unor activităţi cu risc major pentru sănătatea publică la  unităţi cu profil
agrement.

             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  privind verificarea taberelor şcolare şi a unităţilor de 
turism.

2. Acţiune tematică de control  privind verificarea conformităţii apelor de îmbăiere.

3.Acţiune tematică de control  privind verificarea aditivilor alimentari destinaţi 
consumului uman.

4.Acţiune tematică de control  privind verificarea spitalelor şi a secţiilor de psihiatrie.

5.Acţiune tematică de control  privind verificarea conformităţii unităţilor acreditate în 
domeniul transplantului.



6. Acţiune tematică de control privind verificarea produselor cosmetice, a produselor 
biocide şi a altor produse în cabinetele de înfrumuseţare, unităţi sanitare private şi 
publice.

7.Acțiune  tematică   privind  verificarea  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar,
cabinetelor   medicale  şcolare şi  unităţilor  de catering  care asigură masa în  unităţi  de
învăţământ preuniversitar.

8.Acțiunea de control privind  verificarea respectării legislaţiei în vigoare  în domeniul
suplimentelor alimentare şi al menţiunilor nutriţionale şi de sănătate înscrise pe aceste
produse alimentare.

9.Acţiune tematică de control pentru verificarea articolelor tratate.

II.Acţiunile  tematice derulate conform planului judeţean:

1.Acțiune de control a cantinelor şcolare, chioşcurilor de incintă şi verificarea condiţiilor
de distribuţie a produselor lactate, de panificaţie şi fructe.

2.Acţiune de control privind respectarea normelor de igienă şi sănătate publică în unităţi de
procesare, depozitare, transport şi desfacere a alimentelor, inclusiv în unităţile tip “festival”
şi zonele de agrement sezonier.
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