RAPORT DE ACTIVITATE – trimestrul II 2020
SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ MURES
În cursul trimestrului II 2020, inspectorii sanitari din cadrul Direcţiei de Sănătate
Publică Mures au efectuat pe raza judeţului un număr de 371 acţiuni de control şi
recontrol, astfel:
–108 inspecţii
în unităţi de prestări servicii cu profil nealimentar,
producători,distribuitori şi utilizatori de produse biocide şi producători, distribuitori şi
utilizatori de produse cosmetice
–70 inspecţii în unităţi de procesare alimente, alimentaţie publică şi retail produse
alimentare
- 15 inspecţii la instalatii centrale si locale de apă potabilă,
- 174 inspecţii în unităţi sanitare, şi
- 4 inspecţii în unităţi de învăţămînt
În cadrul acţiunilor de control au fost verificate 24 produse biocide şi 2 produse
cosmetice.
Pentru controlul cu laboratorul inspectorii sanitari au recoltat 10 probe apă
potabilă şi 24 probe alimente.
Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor, s-au aplicat 51 sancţiuni din
care 2 avertismente şi 49 amenzi, în valoare totală de 154500 lei.

Acţiunile de control s-au desfăşurat conform planului de acţiuni tematice naţionale şi
judeţene avizate pentru anul 2020.
I.Acţiuni tematice derulate la nivel naţional:
1. Acţiune tematică de control de verificare a laboratoarelor care efectuează testare RT
PCR.
2.Acţiune tematică de control privind verificarea măsurilor instituite pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în următoarele domenii de activitate:
sănătate, educaţie, muncă, cultură, culte, economie, transport, agricultură şi sport.
3.Acțiune tematică de control de verificare a respectării legislaţiei la regimul deşeurilor
periculoase, provenite din activităţi medicale în contextul măsurilor luate împotriva
răspândirii virusului SARS COV2.
4.Acțiune tematică de control privind verificarea respectării conformităţii unităţilor de
transfuzii din spitale (UTS) la prevederile legale în vigoare.
5.Acţiune tematică de control privind materialele şi obiectele în contact cu alimentul cu
prelevare de probe.
6.Acţiune tematică de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă potabilă a
localităţilor din mediul rural.

II.Acţiuni tematice derulate la nivel judeţean:
1. Acţiunea de verificare a respectării normelor de igienă şi sănătate publică şi asigurarea
serviciilor specifice Sărbătorilor Pascale în unităţile de producţie, prelucrare şi
depozitare, păstrare, transport şi desfacere a produselor alimentare şi nealimentare
2.Acţiune de control pentru verificarea respectării prevederilor legale aplicabile pe perioada
stării de alertă pentru activitatea de alimentaţie publică, terase.
3.Acţiunea de verificare a respectării normelor de igienă şi sănătate publică în blocurile
alimentare din centre de carantină, și în unităţi de alimentaţie publică care asigură servicii de
catering.
4.Verificarea efectuării triajului la personalul medical din spitale; Controlul respectării
prevederilor Ordonanţei Militare Nr.8/2020 în căminele pentru persoane vărstnice; Control
igienico-sanitar la centrele de dializă.

