
Activitate de control, luna februarie 2020 

 

 

1 Aliment     

  Numar total controale, din care:   179 

 a) producători și ambalatori  30 

 b) distribuitori și transportatori  2 

  c) retaileri   94 

  b) sectorul de servicii   47 

  c) producători primari care vând direct consumatorului final   6 

  Amenzi - numar total 13 

    - valoare totala     19.600 

2 Apa potabila    

  Numar total controale, din care:   10 

  instalatii centrale   10 

  Instalaţii locale (fântâni publice)   0 

 Număr probe recoltate: Total  

  Corespunzătoare 0 

  Necoresp.fizico chimic 0 

  Necoresp.microbiologic 0 

 Avertismente  0 

 Amenzi  0 

 Valoare totala  0 

3 Turism    

  Numar total unitati de turism controlate, din care:   11 

    - unitati de cazare hoteliera 3 

    - pensiuni turistice 8 

 Amenzi  2 

 Valoare totală  1400 

 Suspendare de activitate  1 

4 Mediul de viata a populatiei    

  Numar total controale, din care:   4 

  a) zone de locuit    2 

 b) unitati de mica industrie  1 

  c) unitati comerciale   1 

  d) colectare si depozitare deseuri menajere   0 

   Recontrole                1 

5 Cosmetice     

  a) Numar total controale in unitati, din care:   11 

    - unitati de desfacere 11 

  Amenzi - numar total 0 

  - valoare totala 0 

  b) Controale pe produse cosmetice 

- numar total (se mentioneaza 
separat, in anexa, numarul pe tipuri de 
produse) 77 

  c) Probe recoltate - numar total 0 

 Amenzi -numar total 0 

  -valoare amenzi 0 



  Retragere de la comercializare (ingrediente/produse)  

- numar de produse (se mentioneaza 
separat, in anexa, numarul pe tipuri de 
produse) 0 

 Distrugere/ retragere de la utilizare  0 

6 Biocide    

  a) Numar total controale , din care:   118 

    

- la utilizatori profesionali (unitati 
sanitare, unitati de invatamant, 
unitati de turism, cabinete de 
infrumusetare, etc) 118 

  b) Controale pe produse biocide 

- numar  total (se mentioneaza 
separat, in anexa, pe tipuri de 
produse), din care:   241 

    - numar produse conforme 241 

  -numar produse neconforme 0 

7 Invatamânt    

  a)Numar total controale pe unitati, din care:   23 

  -unități pentru antepreșcolari și școlari 5 

  
-unități de învățământ primar și 
gimnazial 10 

  -unităţi de învăţământ liceal 7 

  -unități de învățământ special 1 

 Recontroale  1 

 Amenzi -număr total 1 

  -valoare totală 5000 

8 Unitati sanitare, cu exceptia spitalelor    

  Numar total controale, din care:    64 

    - unitati de asistenta medicala primara 15 

    
- unitati de asistenta medicala 
ambulatorie              12 

    
- unitati de asistenta de medicina 
dentara 31 

  -laboratoare de analize 2 

  -centru hemodializă (staționar de zi) 3 

  -unitati socio-medicale 1 

 Avertismente  3 

 Amenzi  1 

  Valoare totală 2000 

 Recontroale  5 
9 

Cabinete de tehnică dentară/ laboratoare de tehnică 
dentară şi cabinete de optică medicală                   

  

a) Controale cabinete/laboratoare de tehnică dentară    1 



 

b) Controale cabinete de optica medicala   

10  Unitati sanitare cu paturi                  

   Numar total de controale, din care:   1 

    - sectii cu diferite profiluri 1 

 Amenzi  0 

  - valoare totala 0 

11 Deseuri periculoase    

  colectare, depozitare deseuri periculoase - producatori mici 27 

    - producatori mijlocii 42 

    - producatori mari 1 

      12 Cabinete de înfrumusețare și saloane de bronzare   

  -număr controale  9 

  -cabinete de înfrumusețare 9 

 Amenzi  2 

  -valoare totală 6000 

      13              Număr sesizări rezolvate  21 

 


