
Atributii Compartimentul inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi 
muncă : 
a)constată şi sancţionează contravenţiile la normele de igienă, conform competenţelor specifice 
şi actelor normative în vigoare, la nivel judeţean; 
b)păstrează confidenţialitatea privind iminenţa inspecţiei sanitare, înainte de începerea propriu-
zisă a acesteia, şi confidenţialitatea datelor pe care unităţile inspectate le pun la dispoziţie; 
c)solicită unităţilor controlate orice documente necesare efectuării inspecţiei şi, după caz, copii 
de pe acestea; 
d)prescrie unităţilor controlate măsuri de remediere, cu stabilirea de termene şi responsabilităţi 
în vederea înlăturării deficienţelor de igienă constatate; 
e)propune inspectorului-şef suspendarea temporară a activităţii unităţilor şi obiectivelor până la 
remedierea deficienţelor; în situaţii cu risc major şi iminent de îmbolnăvire a populaţiei, dispune 
suspendarea pe loc sau imediată a activităţii unităţii ori obiectivului şi informează operativ 
medicul şef serviciu de control în sănătate publică despre măsura aplicată; 
f)propune directorului executiv retragerea avizului sanitar pentru proiectele de activităţi, inclusiv 
construcţii, în cazul în care nu sunt respectate normele de igienă; 
g)propune directorului executiv retragerea avizului sanitar sau a notificării unui produs, în 
situaţia în care substanţele sau produsele sunt neconforme cu specificaţiile din dosarul tehnic; 
h)opreşte, denaturează sau condiţionează darea în consum public a alimentelor care nu 
corespund normelor de igienă, precum şi folosirea obiectelor, materialelor şi a substanţelor 
care, prin natura lor sau prin modul de utilizare, periclitează starea de sănătate a populaţiei; 
i)recoltează şi aplică elemente de securizare la probele recoltate în cadrul activităţii de 
inspecţie, precum şi contraprobele; 
j)participă la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul sanitar 
internaţional şi verifică şi aplică măsurile de protecţie sanitară; 
k)la solicitarea directorului adjunct de sănătate publică, poate dispune măsuri speciale pentru 
bolnavii, suspecţii şi contacţii de boli transmisibile sau purtătorii de germeni patogeni, precum şi 
alte măsuri cu caracter obligatoriu pentru combaterea bolilor transmisibile şi a celor 
profesionale; 
l)verifică respectarea legislaţiei în vigoare privind condiţiile de mediu necesare activităţilor de 
prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în toate unităţile sanitare; 
m)opreşte folosirea preparatelor biologice utilizate în scop diagnostic, profilactic şi de tratament 
care se dovedesc necorespunzătoare sau nocive sănătăţii; 
n)în situaţia în care, în timpul unei activităţi de control, constată existenţa unui conflict de 
interese sau deficienţe grave ce pot determina riscuri majore pentru sănătatea populaţiei, 
comunică urgent directorului adjunct de sănătate publică şi inspectorului-şef în vederea 
delegării unui alt inspector şi luării măsurilor de urgenţă; 
o)controlează unităţile sanitare acreditate pentru activitatea de bănci de ţesuturi şi/sau utilizare 
de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic prin evaluare şi verificare de proceduri şi 
activităţi care se derulează în aceste unităţi; 
p)controlează şi evaluează incidentele adverse severe şi reacţiile adverse grave notificate prin 
sistemele de vigilenţă, inclusiv în domeniul securităţii transfuziilor şi hemovigilenţei; 
q)participă şi la alte activităţi specifice de control în domeniile inspecţiei alimentare, pe 
domeniile de competenţă, suplimentelor alimentare, colectivităţilor permanente sau temporare 
de copii şi tineret, produselor cosmetice, noxelor profesionale şi altor riscuri din mediul 
industrial, respectiv riscurile ionizante, naturale şi profesionale. 
 


