RAPORT DE ACTIVITATE – trimestrul IV 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 436 acţiuni de control
şi recontrol, astfel:
-114 inspecţii în unităţi de prestări servicii cu profil nealimentar, producători,distribuitori
şi utilizatori de produse biocide şi producători, distribuitori şi utilizatori de produse
cosmetice
-76 inspecţii în unităţi de procesare alimente, alimentaţie publică şi retail produse
alimentare
- 1 inspecţie la instalatii centrale si locale de apă potabilă,
- 165 inspecţii în unităţi sanitare, şi
- 80 inspecţii în unităţi de învăţămînt
În cadrul acţiunilor de control au fost verificate 157 produse alimentare,
29 produse biocide, 9 articole tratate şi 40 produse cosmetice.
Pentru controlul cu laboratorul inspectorii sanitari au recoltat 54 probe din unităţi
sanitare (apă sterilă, aeromicrofloră, teste sanitaţie, apă sterilă), o probă produs biocid, 4
probe apă îmbăiere, 3 probe apă potabilă şi 73 probe alimente.
Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor, s-au aplicat 89 sancţiuni din
care 10 avertismente şi 79 amenzi, în valoare totală de 147200 lei.
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 privind controlul etichetării alimentor cu destinaţie nutriţională
specială inclusiv din punct de vedere al menţiunilor nutriţionale şi de sănătate.
2. Acţiune tematică de control a operatorilor cu activitate DDD.
3.Acţiune tematică de control a proiectelor finanţate din fonduri europene.
4.Acţiune tematică de control a cabinetelor de înfrumuseţare şi a produselor cosmetice
profesionale.
5.Acţiune tematică de control a unităţilor de învăţământ universitar.
6.Acţiune tematică de control a centrelor medico-sociale şi rezidenţiale destinate
persoanelor vârstnice şi a activităţii de îngrijiri la domiciliu.

7. Acţiune tematică de control de verificare a respectării conformităţii laboratoarelor de
analize medicale la prevederile legale în vigoare.

II.Acţiunile tematice derulate conform planului judeţean:
1.Acţiune tematică judeţeană de control de verificare a unităţilor de învăţământ, a
chioşcurilor de incintă din cadrul acestora, precum şi a unităţilor de alimentaţie publică
care efectuează servicii de catering pentru copii şi elevi.
2.Acţiune tematică judeţeană de verificare a condiţiilor de depozitare şi distribuire a
produselor lactate, de panificatie şi fructe în grădiniţe cu program normal şi în şcoli.
3.Acţiune de control privind respectarea normelor de igienă şi sănătate publică şi asigurarea
serviciilor specifice sărbătorilor de iarnă
4.Acţiune tematică de control judetean privind verificarea condiţiilor igienico-sanitare în
unităţi de învăţămînt
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