RAPORT DE ACTIVITATE – trimestrul III 2020
SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ MURES
În cursul trimestrului III 2020, inspectorii sanitari din cadrul Direcţiei de
Sănătate Publică Mures au efectuat pe raza judeţului un număr de 426 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
– 167 inspecţii în unităţi de procesare alimente, alimentaţie publică şi retail produse
alimentare
- 20 inspecţii la instalatii centrale si locale de apă potabilă,
- 92 inspecţii în unităţi sanitare, şi
- 71 inspecţii în unităţi de învăţămînt
În cadrul acţiunilor de control au fost verificate 2 produse biocide, 2 produse
cosmetice şi 69 produse alimentare.
Pentru controlul cu laboratorul inspectorii sanitari au recoltat 27 probe apă potabilă
şi 39 probe alimente.
Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor, s-au aplicat 78 sancţiuni din
care 6 avertismente şi 72 amenzi, în valoare totală de 179200 lei.
Acţiunile de control s-au desfăşurat conform planului de acţiuni tematice naţionale
şi judeţene avizate pentru anul 2020, astfel:
I.Acţiuni tematice derulate la nivel naţional:
1.Acţiune tematică de control de verificare a respectării legislaţiei în vigoare privind
aditivii alimentari destinaţi consumului uman.
2.Acțiune tematică de control în unităţile sanitare cu paturi non COVID -19, de stat şi
private.
3.Acțiune tematică de control de verificare a sistemelor de aprovizionare cu apă
neautorizate şi a reţelelor de apă unde s-au înregistrat parametri neconformi.
4. Acțiune tematică de control în unităţile de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe,
şcoli şi şcoli speciale), cabinete medicale şcolare, unităţi de catering care asigură masa în
unităţile de învăţământ preuniversitar.
II.Acţiuni tematice derulate la nivel judeţean:
1.Acţiune de control pentru verificarea respectării prevederilor legale aplicabile pe
perioada stării de alertă pentru activitatea de alimentaţie publică, terase.

