La nivelul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Braila, in cuprinsul anului 2014,
s-a urmarit ca activitatea sa respecte procedurile existente, atributiile specifice si sa se aplice
prevederile legale in vigoare.

DEPARTAMENT SUPRAVEGHEREA STARII DE SANATATE
Personalul de specialitate incadrat la Departamentul Supraveghere in Sanatate Publica
apartinand Directiei de Sanatate Publica Braila a desfasurat in anul 2014 activitati specifice in
cadrul Programului National de Imunizare ( PN I.1 ) , Programului National de Supraveghere si
Control al Bolilor Transmisibile Prioritare ( PN I.2 ), Programului National de Supraveghere si
Control al Infectiei HIV ( PN I.3 ), Programulului National de Supraveghere si Control al TBC( PN
I.4 ), Programului National de Supraveghere si Control al Infectiilor Nozocomiale ( PN I. 5 ),
Programului National de Monitorizare a Factorilor Determinanti din Mediul de Viata si Munca ( II
), Programului National de Screening pentru Depistarea Precoce a Cancerului de Col uterin ( PN IV
), Programului National de Promovarea Sanatatii si Educatie pentru Sanatate ( PN V ), Programului
National de Sanatate a Femeii si Copilului ( PN VI ), Programului National de Tratament in
Strainatate ( PN VI ).
Toate activitatile au avut drept scop imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin cresterea
calitatii serviciilor preventive si instituirea masurilor pentru combaterea bolilor transmisibile si
netransmisibile.

1.

COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA SI CONTROL BOLI
TRANSMISIBILE

Programul national de imunizari cu Subprogramul de vaccinari obligatorii si
Subprogramul de vaccinari obtionale pentru grupele la risc ( PN I.1 )
Sub indrumarea metodologica, coordonarea si controlul DSP Braila, personalul medico-sanitar
de la cabinetele de medicina de familie, medicina scolara si din spitalele judetului Braila au realizat
urmatoarele vaccinari :
- la copii 0-4 ani = 15 238 ( lot de baza si restantieri )
- la elevi = 10 087 (din care 928 doze vaccin dT la elevi restantieri de clasa a-IX-a si clasa
a-X-a, din anul scolar 2013-2014, 4580 doze de VPI la elevi din clasa 0 si clasa a-II-a, din anul scolar
2014-2015, 4452 doze de dT la elevi de clasa a-VIII –a si a-IX-a, din anul scolar 2014-2015, 85 doze
vaccin hepatitic A la elevi din satul Corbu Nou si Lanurile, 42 doze de vaccin tetanic la copii cu plagi
cu potential tetanigen )
- la adulti = 19 337 (din care 8158 doze vaccin gripal in sezon 2013-2014, 9862 doze vaccin
gripal in sezonul 2014-2015, 22 doze vaccin hepatitic B tip adult, 1295 doze de vaccin tetanic )
- TOTAL DOZE DE VACCIN ADMINISTRATE = 44 662
Mentionam ca la copiii 0-4 ani au fost efectuate vaccinari impotriva tuberculozei, difteriei,
tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei virale tip B si a
infectiilor cu Haemophylus influentza tip B.
Pentru vaccinarile din PNI, indicatorii de acoperire vaccinala la nivelul anului 2014, pentru
copii in varsta de 24 luni, au variat intre 93,5% si 99 % pentru cele 6 tipuri de antigene vaccinale, din
vaccinurile utilizate,informatii sustinute si de rezultatele anchetei de acoperire vaccinala din luna
august 2014.
La solicitarea CNSCBT, ca urmare a declararii - „ URGENTA DE SANATATE PUBLICA
DE IMPORTANTA INTERNATIONALA”, consecutiv aparitiei unor cazuri de poliomielita cu virus
salbatic in Afganistan, Camerun, Guineea Ecuatoriala, Etiopia, Irak, Israel, Nigeria, Pakistan, Somalia
si Siria, cu risc de import in Romania, a fost organizata o campanie suplimentara de vaccinare cu VPI,
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de tip catch-up, in care au fost recuperati 210 copii restantieri la diverse doze din vaccinarea
impotriva poliomielitei
Au fost supravegheate in mod activ RAPI ( reactiile adverse postvaccinale ). Nu au fost
raportate cazuri din teritoriu.
A fost verificat lantul frig ( frigidere, genti izoterme ) in teritoriul tuturor medicilor de familie
Braila( atat urban cat si rural ), pentru asigurarea unor conditii optime de depozitare si administrare a
vaccinurilor.
Au fost efectuate instructaje pe tema imunizarilor, cu personalul medico-sanitar de la
cabinetele medicilor de familie, medicilor scolari si CPCIN din spitale.
Pana in luna martie 2014 a fost desfasurata campania de vaccinare antigripala sezoniera
(sezon 2013-2014) in randul populatiei generale la risc ( cu boli cronice, asistati in institutii de ocrotire
sociala, gravide, persoane peste 65 ani ). Total persoane vaccinate in campanie 17 916 ( din
noiembrie 2013 pana in martie 2014, din care in primele 4 luni ale anului 8158).
In luna noiembrie 2014 a demarat campania de vaccinare antigripala pentru sezonul 20142015,
pana la sfarsitul anului 2014 fiind vaccinate 9862 persoane din grupele la risc.
In luna februarie 2014 s-a desfasurat o ancheta de acoperire vaccinala la copiii in varsta de 18
luni
( nascuti in iulie 2012 ), in care au intrat in studiu 214 copii, constatandu-se acoperiri vaccinale intre
95 si 98,6% pentru cele 6 tipuri de antigene utilizate. Analiza acestor date evidentiaza ca pana la
varsta de 18 luni, majoritatea restantierilor la diverse tipuri de vaccinuri sunt recuperati.
In luna august 2014 s-a desfasurat o ancheta de acoperire vaccinala la copiii in varsta de 12 luni
si 24 luni( nascuti in iulie 2013 si iulie 2012 ), in care au intrat in studiu 193 copii, respectiv 198 copii,
constatandu-se acoperiri vaccinale intre 71% si 95,5%, respectiv intre 93,5% si 99 % pentru cele 6
tipuri de antigene utilizate.
Analiza acestor date evidentiaza ca pana la varsta de 24 luni, majoritatea restantierilor la diverse
tipuri de vaccinuri sunt recuperati.
S-a continuat implementarea la nivelul judetului a RENV ( Registrul electronic national de
vaccinare ), asigurandu-se suport profesional medicilor de familie nou intrati in sistem prin solicitare si
acordare de parole si username, precum si radiere dubluri inregistrate, acordare de transferuri,
modificare date gresite de imunizare, verificari prin sondaj intre vaccinari raportate si inregistrate in
RENV.
Programul national de supraveghere/control al bolilor transmisibile prioritare( PN I.2 )
A fost realizata supravegherea bolilor transmisibile prin culegerea, validarea, interpretarea si
raportarea datelor epidemiologice ( morbiditate ) la forurile superioare.
S-au reactualizat in teritoriu ( medici de familie, medici specialisti din spitale ) informatiile cu
privire la bolile transmisibile cu sistem de supraveghere aparte (rujeola, rubeola, PAF- paralizii acute
flasce, SRC- sindrom rubeolic congenital, BDA-boala diareica acuta, MWN-meningita West-Nile,
infectii respiratorii si gripa).
Au fost desfasurate actiuni de informare a populatiei cu privire la masurile de profilaxie in cazul
calatoriei in zonele in care evolueaza poliomielita cu virus salbatic ( recomandare de vaccinare cu VPI )
si infectii cu virusul febrei hemoragice EBOLA.
A fost pregatita reteaua sanitara a judetului pentru managementul corect al cazului suspect de
Ebola, in conformitate cu procedurile operationale intocmite de Comitetul National Ebola.
In cadrul sistemului de supraveghere al infectiilor respiratorii si gripei, au fost culese
saptamanal informatii cu privire la numarul de cazuri din teritoriu, care au fost validate, analizate si
raportate conform metodologiei ( 5901cazuri de IACRS cu 219 spitalizari, 1908 cazuri de Pneumonii
cu 937 spitalizari si 5 suspiciuni clinice de gripa ). Au fost recoltate exudate nazo-faringiene, in sezon
2013-2014 ( din care 5 in perioada ianuarie –aprilie 2014 de la pacienti cu diagnostic de suspiciune
de gripa ) si au fost trimise la Institutul Cantacuzino Bucuresti pentru stabilirea diagnosticului de
certitudine. Astfel, pentru sezonul 2013-2014, in judetul Braila au fost confirmate 2 cazuri de gripa, din
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care 1 AH1 si 1 AH3. Din luna mai 2014 si pana la sfarsitul lunii naugust 2014 a continuat
supravegherea doar in sistem sentinela.
Din saptamana 29.09.2014-05.10.2014 a inceput supravegherea in sezonul 2014-2015, judetul
Braila realizand doar supraveghere de rutina.
Pana la sfarsitul anului 2014, in sezonul 2014-2015, au fost raportate 3925 cazuri de IACRS,
1689 cazuri de Pneumonie, Gripa – 0 cazuri.
In cadrul sistemului de supraveghere a rujeolei/rubeolei au fost culese saptamanal date din
teritoriu si raportate conform metodologiei. Nu au fost intregistrate cazuri confirmate de
rujeola/rubeola.
In cadrul sistemului de supraveghere a PAF, saptamanal au fost culese si analizate date cu
privire la persoanele 0-15 ani spitalizate in Sectiile de Pediatrie, Boli Infectioase, Chirurgie infantila,
Neuropsihiatrie infantila ( 3216 persoane ). Nu au fost inregistrate suspiciuni de PAF.
S-a realizat supravegherea epidemiologica a cazurilor de boli infectioase/ posibile focare de boli
transmisibile ( scarlatina – 1, HVA – 73, HVB – 1, HVC fara stadializare – 1, HVC – 5, meningita
bacteriana – 6, meningita TBC -1, malarie – 1, sifilis – 64, gonoree – 7, meningita cu Pneumococ – 1,
meningita virala – 9, MWN – 1, Salmonella – 29, TIA – 19).
S-a asigurat :
- Testarea serologica gratuita a gravidelor pentru depistarea infectiilor luetice ( 3318 ), cele
cu serologii pozitive ( 64 ) fiind raportate retelei de Dermato-venerologie, pentru luarea in
evidenta si instituirea tratamentului corect.
- Investigarea cu laboratorul a suspiciunilor de sifilis congenital al nou-nascutului viu ( 13 ).
Suspiciunile au fost infirmate.
- Testarea serologica pentru sifilis a persoanelor neasigurate ( 497 ), cele pozitive
(171) fiind raportate retelei de Dermato-venerologie, pentru luarea in evidenta si instituirea
tratamentului corect.
- Raportarea lunara a cazurilor de ITS, completarea Fiselor de supraveghere si transmiterea
lor la forurile superioare.
In cadrul Programului national de supraveghere si control al infectiei cu HIV ( PN I.3 ) au
fost desfasurate activitati de depistare a infectiei cu transmitere verticala, a infectiei HIV/SIDA la grupe
la risc si la testarea voluntara cu consiliere pre si post testare. Astfel au fost testate 3851 persoane, din
care 2005 prin teste rapide si 1846 prin ELISA in laborator DSP Braila.
Numarul total al pacientilor seropozitivi in evidenta = 114, din care 66 infectati cu HIV si 48 in
stadiul de SIDA. A fost inregistrat 1 deces prin SIDA. In tratament curativ au fost 84 pacienti.
In cadrul Programului national de supraveghere si control al infectiilor TBC ( PN I.4 ) au
fost desfasurate activitati care au avut drept obiective specifice mentinerea tendintei de stagnare a
cresterii incidentei prin TBC, obtinerea unei rate crescute de succes terapeutic, instituirea campanilor
de informare-educare-comunicare la nivel judetean cu privire la tuberculoza.
Au fost efectuate 765 testari ppd, s-a instituit chimioprofilaxie la 164 persoane si tratament
specific la 401 persoane. 4219 persoane au fost investigate in vederea stabilirii diagnosticului (1544
prin metoda RX si 2675 prin examen bacteriologic).
Programul National de Supraveghere si Control al Infectiilor nozocomiale ( PN I.5)
In cadrul sistemului de supraveghere si control al infectiilor nozocomiale ( IN ) au fost
efectuate, instructaje ale personalului medico-sanitar din CPCIN cu privire la modul de raportare si
validare al IN depistate in unitatile spitalicesti.
Au fost analizate, validate si anchetate 36 IN raportate de unitatile spitalicesti din Braila ( doar
de Spitalul Judetean de Urgenta Braila, corp A, B, C si D ), toate in sistem rutina ( infectii de plaga
operatorie - 6, cutanate - 7, septicemii – 3, , gastroenterita – 19, urinare – 1, in Sectii cu profil
chirurgical si medical, ATI, Neonatologie).
Au fost supravegheate accidentele postexpunere la produse biologice ale personalului sanitar, in
anul 2014, fiind inregistrate 15 accidente prin intepare, pentru care s-a aplicat profilaxia prin
vaccinare impotriva hepatitei tip B, acolo unde a fost cazul.
In anul 2014, in cadrul activitatii de autorizare sanitara/asistenta de specialitate/certificarea
conformitatii cu normele igienico-sanitare - unitati sanitare, au fost inregistrate 94 documentatii, toate
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rezolvate, din care 61 eliberare ASF in baza referat de evaluare, 9 asistente de specialitate, 1
certificare a conformitatii cu normele igienico-sanitare, 11 vize anuale, din care patru pentru unitati
sanitare cu paturi, 5 vize anuale pentru unitati care au activitate de evaluare ambulatorie a candidatilor
la obtinerea de permise auto, 6 autorizari pentru activitatea de transport a probelor biologice, 1
respingere de documentatie pentru neconformitati, cu termen de remediere 31.01.2015.
COMPARTIMENT EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI DE
MUNCA
P.N. II - Monitorizarea factorilor determinanti din mediul de viata si de munca
I Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc din mediul de viata
Situatia aprovizionarii cu apa in judetul Braila, in anul 2014 :
1. Calitatea apei potabile
In judetul Braila exista urmatoarele statii de tratare si distributie a apei potabile:
I.
Statia de tratare a apei Braila, autorizata sanitar, cu urmatoarea zona de distributie:
municipiul Braila si localitatile Chiscani, Lacu Sarat, Varsatura, Baldovinesti, Pietroiu,
Cazasu, Comaneasca, T. Vladimirescu, Scortaru Vechi, Silistea, Martacesti (apa provine din
Dunare).
II.
Statia de tratare Ianca, autorizata sanitar, cu zona de distributie reprezentata de localitatile
Ianca, Faurei, Plopu, Perisoru, Oprisenesti, Berlesti, T. Filiu, Bordei Verde, Gabrielescu,
Liscoteanca, Surdila Greci, Faurei Sat, Bratesu Vechi, Horia, Surdila Gaiseanca, Filipesti,
Mircea Voda, Dedulesti, Gradistea, Ibrianu, Maraloiu, Sutesti, M. Kogalniceanu, Jirlau (apa
provine din Dunare).
III.
Statia de tratare Gropeni autorizata sanitar, cu zona de distributie reprezentata de localitatile
Gropeni, Tufesti, Tichilesti (apa provine din Dunare).
IV.
Statia de tratare Movila Miresii autorizata sanitar, cu zona de distributie reprezentata de
localitatile Movila Miresii, Tepes Voda, Esna, Urleasca, gemenele, Ramnicelu,
Constantinesti, Boarca, M. Kogalniceanu, Racovita, Custura,Corbeni, Traian, Gavani (apa
provine din Dunare).
V.
Statia de tratare Unirea autorizata sanitar, cu zona de distributie reprezentata de localitatile
Unirea, Lanurile, Viziru, Valea Canepii (apa provine din Dunare).
VI.
Statia de tratare Insuratei autorizata sanitar, cu zona de distributie reprezentata de localitatile
Insuretei, Lacu Rezi, Maru Rosu (apa de profunzime).
VII. Statia de tratare Victoria autorizata sanitar, cu zona de distributie reprezentata de localitatile
Victoria, Mihai Bravu, Baraganu (apa de profunzime).
VIII. Statia de tratare Rosiori autorizata sanitar, cu zona de distributie reprezentata de localitatea
Rosiori, apa fiind de profunzime.
Alte localitati ce folosesc apa din surse de profunzime (puturi de medie/mare adancime) sunt
Bertestii de Jos, Galbenu, Jirlau (partial), Maxineni, Romanu, Salcia Tudor, Scortaru Nou, Visani,
Vadeni, Stancuta. Ele dispun de microinstalatii care capteaza, inmagazineaza si distribuie apa.
Aceasta nu corespunde din punct de vedere chimic, inregistrand depasiri la parametri precum cloruri,
fier, fapt pentru care respectivele foraje nu au putut fi autorizate. O situatie particulara s-a semnalat in
comuna Frecatei unde exista o investitie intr-o statie de tratare a apei, pentru care autoritatea locala nu a
solicitat demararea procedurii de autorizare sanitara si pentru care nu face dovada monitorizarilor
obligatorii conform prevederilor legale in vigoare. Li s-a comunicat detinatorilor/administratorilor
retelelor necesitatea solicitarii autorizatiilor sanitare cu derogare, cu respectarea prevederilor legale.
O ultima categorie este reprezentata de localitati rurale care folosesc apa de fantana ce nu este
de buna calitate. Astfel de localitati sunt : Dudesti, Ciocile, Ciresu, Marasu, Ulmu, Zavoaia si mai
multe sate componente apartinand comunelor Maxineni, Rosiori, Salcia Tudor, Silistea, Stancuta,
Tichilesti, Traian.
Calitatea apei pentru consum uman s-a concretizat in recoltarea de probe in cadrul
monitorizarilor, rezultatele fiind urmatoarele:
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Zona de
aproviz.
cu apa potabila

Nr.
parametri Nr. total parametri
analizati
necorespunzatori

Ape de suprafata
Z.A.P. Braila
ZAP Ianca
ZAP Gropeni
ZAP Unirea
ZAP M.Miresii
Ape de profunzime
ZAP Insuratei
ZAP Victoria
ZAP Rosiori
Microinstalatii judet
(puturi forate)
Ape fantana
Ape soc. com.
Total general

2790
1649
467
237
168
269
530
203
170
157
273

203
146
38
3
7
9
18
9
3
6
80

Nr.
parametri
necorespunzatori
MicroFizicobiologici
chimici
10
193
5
141 (clor)
1
37 (clor)
1
2
1
6
2
7
2
16
2
7
0
3
0
6
5
75

121
639
4353

56
0
357

23
0
40

33
0
317

- epidemii hidrice – nu s-au inregistrat cazuri.
- nu s-au semnalat cazuri hepatita acuta virala sau boli diareice care sa fi avut etiologie hidrica.
2. Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acuta infantila generate de apa de fantana – nu s-au
inregistrat cazuri de methemoglobinemie. S-a distribuit catre medicii de familie din mediul rural o
atentionare prin care le-au fost reamintite obligatiile ce le revin fata de instruirea gravidelor si mamelor
cu copii mici pentru prevenirea intoxicatiilor cu nitriti datorate folosirii apei de fantana.
3. Intoxicatiile neprofesionale cu substante chimice
In anul 2014 s-au inregistrat 95 cazuri dintre care 65 barbati si 30 femei, cu varste cuprinse
intre 23 luni si 91 ani. Dintre acestea, 50 cazuri au fost voluntare si 45 accidentale, 56 persoane au fost
din mediul rural si 39 din cel urban, 92 cazuri fiind recuperate si 3 decese (2 adulti si 1 copil),
accidentale. S-au intocmit fisele corespunzatoare fiecarui caz, conform metodologiei de monitorizare a
cazurilor de intoxicatii cu substante chimice si s-au trimis trimestrial la INSP Bucuresti.
4. Managementul deseurilor periculoase (gestionarea deseurilor medicale de catre unitatile cu paturi din
municipiul Braila, care sunt de altfel cele mai mari producatoare de astfel de deseuri). Au fost incluse
in studiu cele 7 unitati cu paturi, dintre care 4 spitale din municipiul Braila si 1 in orasul Faurei, 2
centre de dializa si 1 spital privat de ingrijiri paliative, toate amplasate in municipiul Braila.
In intervalul studiat, s-a urmarit de catre personalul de specialitate care se ocupa cu
supravegherea starii de sanatate, modul de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala, iar
raportarea s-a facut trimestrial catre Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi. Deseurile medicale sunt
colectate de firme specializate care se ocupa cu transportul si neutralizarea lor. Unitatile cu paturi mai
sus mentionate au raportat lunar datele solicitate conform legislatiei in vigoare, pe tipuri de deseuri si
totodata au actualizat planurile de monitorizare a deseurilor pentru anul 2014.
In ceea ce priveste cazurile noi de boala asociate manipularii necorespunzatoare a deseurilor
rezultate din activitatea medicala (hepatita A, hepatita B, alte forme de hepatite virale acute, plagi taiate
si/sau intepate), nu s-au semnalat cazuri de boala asociata manipularii necorespunzatoare a deseurilor
rezultate din activitatea medicala.
5. Determinari la solicitare: in anul 2014 s-au efectuat 16 masuratori de zgomot in mediul urban.
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II Protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc
alimentari – In cadrul sintezelor privind calitatea produselor alimentare, in scopul realizarii sigurantei
alimentare, au fost recoltate probe de produse alimentare pentru determinarile de laborator cerute de
metodologiile sintezelor privind:
- materialele ce vin in contact cu alimentele (recolte de produse/cani ceramice);
- alimente cu destinatie nutritionala speciala;
- produse alimentare cu adaosuri de vitamine si/sau minerale;
- verificarea unitatilor ce desfac produse alimentare din punct de vedere al tratarii cu radiatii a
acestora;
- verificarea suplimentelor alimentare aflate pe piata;
- recolte de sare iodata din diferite categorii de unitati alimentare (brutarii, depozite de desfacere
en gross, super si hipermarket-uri) pentru determinarea continutului de iod.
O parte dintre produse au fost analizate in laboratoarele DSP Braila in timp ce altele s-au analizat in
Centrele Regionale de Sanatate Publica responsabile de sintezele respective (in special pentru
determinari de metale grele, reziduuri de pesticide, etc).
De asemenea s-au completat mai multe tipuri de chestionare cu privire la obiceiurile alimentare.
In anul 2014 s-au inregistrat 2 focare de toxiinfectie alimentara, unul cu 7 si celalalt cu 12 cazuri
de boala, pentru care s-au desfasurat anchetele si raportarile conform metodologiei. Anchetele au fost
completate cu examene bacteriologice. S-au luat toate masurile spre a impiedica extinderea numarului
de imbolnaviri.
III. Evaluarea riscurilor profesionale
- Enumerarea obiectivelor – la inceputul anului 2014 erau in evidenta 47 de obiective, cu un
numar mediu scriptic de 10937 angajati.
- Prezentarea principalelor noxe – din totalul salariatilor avuti in evidente la inceputul anului,
circa 8782 angajati au fost expusi la diverse noxe: pulberi silicogene, pulberi textile, pulberi de
praf, CO, noxe fizice reprezentate de microclimat nefavorabil, iluminat si zgomot. Acolo unde
s-au constatat depasiri s-au facut recomandari vizand protectia sanatatii lucratorilor.
- S-au efectuat la solicitare mai multe tipuri de determinari, dintre care amintim: 21 masuratori de
zgomot in mediul industrial, 30 masuratori de umiditate relativa, 24 masuratori de temperatura
aerului, 9 masuratori iluminat,etc..
- S-au semnalat 4 cazuri de boli profesionale;
- S-au eliberat 33 buletine de determinare prin expertizare a locurilor de munca.
PN V de evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate, subprogramul 3 privind
supravegherea starii de sanatate a populatiei si-a propus ca obiectiv imbunatatirea starii de sanatate
a populatiei prin promovarea unui stil de viata sanatos si combaterea principalilor factori de risc care
afecteaza sanatatea copiilor si a tinerilor.
1. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizica si a starii de sanatate pe baza examenelor medicale de
bilant la copiii si tinerii din colectivitatile scolare din mediul urban si rural
a. Obiective specifice:
- Cunoasterea in dinamica a unor aspecte ale starii de sanatate si ale nivelului dezvoltarii fizice
la populatia prescolara (la intrarea in colectivitate) si scolară (elevii claselor I-a, IV-a, a VIII-a şi a XIIa, scoala profesionala - anul II) prin analiza rezultatelor examinărilor medicale de bilant a starii de
sanatate in conformitate cu reglementările MS în colectivitatile de copii si tineri .
Au fost realizate 200 de actiuni in cabinetele medicale scolare pentru implementarea
metodologiilor , monitorizarea dezvoltarii fizice si a sanatatii copiilor si tinerilor urmarindu-se modul
in care sunt respectate atributiile personalului medical conform Ord. M.S. nr. 653/2001 si Ord.
MECTS/MS nr. 5298/1668/2011 privind asistenta medicala a prescolarilor , elevilor si studenţilor pe
problematica de medicina preventiva - examene de bilant , s-a colaborat cu Serviciul Public de
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Asistenta Medicala si Administrare a Creselor Braila si cabinetele medicilor de familie din mediul
rural. Datele au fost colectate si centralizate trimestrial, analizate si trimise la INSP Bucuresti.
Au fost examinaţi un număr de 11193 preşcoari şi şcolari din judeţul Brăila din care 7863
copii (reprezentand 70,25%) au prezentat dezvoltare fizică armonică.
Principalele afecţiuni cronice depistate cu ocazia examenului de bilanţ au fost următoarele
- Preşcolari : sechele de rahitism, vicii de refracţie, afecţiuni cronice ale amigdalelor şi
vegetaţiilor adenoide;
- Clasa I : sechele de rahitism, vicii de refracţie, afecţiuni cronice ale amigdalelor şi vegetaţiilor
adenoide;
- Clasa a IV : vicii de refracţie, sechele de rahitism, afecţiuni cronice ale amigdalelor şi
vegetaţiilor adenoide;
- Clasa a VIII : vicii de refracţie, sechele de rahitism, afecţiuni cronice ale amigdalelor şi
vegetaţiilor adenoide;
- Clasa a XII : vicii de refracţie, obezitate de cauza neendocrina, deformari castigate ale
coloanei vertebrale .
2. Evaluarea morbiditatii cronice prin dispensarizare in colectivitatile de copii si tineri a avut ca
obiective specifice:
- Intocmirea unei baze de date privind bolile cronice la copiii cuprinsi în colectivitati (crese,
gradinite, scoli generale, licee, scoli profesionale);
- Calcularea prevalentei principalor categorii de boli cronice dispensarizate in vederea descrierii
situatiei morbiditatii prin boli cronice in randul copiilor si tinerilor;
Au fost realizate 200 de actiuni in cabinetele medicale scolare pentru implementarea
metodologiilor si monitorizarea dezvoltarii fizice si a sanatatii copiilor si tinerilor, urmarindu-se modul
in care sunt respectate atributiile personalului medical conform Ord. M.S. nr. 653/2001 si Ord.
MECTS/MS nr. 5298/1668/2011 privind asistenta medicala a prescolarilor , elevilor si studentilor pe
problematica de medicina preventiva - dispensarizarea bolilor cronice, s-a colaborat cu Serviciul
Public de Asistenta Medicală si Administrare a Creselor Braila si cabinetele medicilor de familie din
mediul rural. Datele au fost colectate si centralizate trimestrial, analizate si transmiseulterior la INSP
Bucuresti .
Au fost dispensarizati 5597 copii, principalele afectiuni pe grupe de varsta fiind:
- 4 - 7 ani : vicii de refracţie, tulburari de vorbire, hipotrofia ponderala manifesta;
- 7- 11 ani : vicii de refracţie, alte boli cronice metabolice, obezitate neendocrina;
- 11-15 ani : vicii de refracţie, vicii de postură, obezitate neendocrina;
- 15 -19 ani : vicii de postură, vicii de refracţie, hipotrofie ponderală manifestă .
3.Supravegherea starii de sanatate a copiilor si a adolescentilor din colectivitati prin efectuarea
triajului epidemiologic dupa vacante
Obiectivul specific l-a constituit depistarea in cadrul triajului epidemiologic a bolilor infectocontagioase.
Au fost colectate si centralizate datele dupa efectuarea triajului epidemiologic după vacanta
scolara de iarna rezultatele fiind urmatoarele:.
- ianuarie 2014 - au fost examinati 34354 copii, cu 479 cazuri depistate reprezentand 1,39% .
Cele mai frecvente afectiuni au fost :
- alte boli infectioase - 174 cazuri
- angine
- 147 cazuri
- pediculoza
- 82 cazuri
- micoze
- 47 cazuri
Au fost colectate si centralizate datele după efectuarea triajului epidemiologic dupa vacanta
scolara intersemestriala .
- februarie 2014 - au fost examinati 33721 copii, cu 569 cazuri depistate reprezentand 1,68%.
Cele mai frecvente afectiuni au fost :
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- alte boli infectioase - 264 cazuri
- pediculoza
- 104 cazuri
- angine
- 76 cazuri
- micoze
- 72 cazuri
Au fost colectate si centralizate datele după efectuarea triajului epidemiologic dupa vacanta de
primavara .
- aprilie 2014 - au fost examinati 31415 copii, cu 457 cazuri depistate reprezentand 1,45% .
Cele mai frecvente afectiuni au fost :
- alte boli infectioase - 181 cazuri
- pediculoza
- 95 cazuri
- angine
- 90 cazuri
- micoze
- 74 cazuri
Au fost colectate si centralizate datele după efectuarea triajului epidemiologic dupa vacanta de
vara .
- septembrie 2014 au fost examinati 35700 de copii , cu 404 cazuri depistate reprezentand
1,13% . Cele mai frecvente afectiuni au fost :
- pediculoza
- 127 cazuri
- alte boli infectioase - 89 cazuri
- angine
- 88 cazuri
- micoze
- 80 cazuri
Au fost colectate si centralizate datele dupa efectuarea triajului epidemiologic dupa vacanta
scolara din noiembrie 2014 .
- noiembrie 2014 au fost examinati 15218 de copii , cu 230 cazuri depistate reprezentand
1,51% . Cele mai frecvente afectiuni au fost :
- alte boli infectioase - 101 cazuri
- angine
- 82 cazuri
- pediculoza
- 39 cazuri
- micoze
- 39 cazuri
In total au fost 150408 copii examinati in cadrul actiunilor de triaj epidemiologic (după
vacante).
4.Utilizarea modelului ecologic pentru interventiile de prevenire a violentei la elevi
Obiective specifice:
- evaluarea magnitudinii si a gravitatii violentei in randul elevilor de ciclu gimnazial
prin aplicarea chestionarului de autoevaluare psiho-comportamentală la elevi S.B.V-O si a
chestionarului CDC de risc comportamental pentru stabilirea prevalentei tipului de comportament
(agresiv, victimizare, pro-social), a predictorilor riscului inalt si a factorilor de risc in relatie cu
violenta, in raport cu nivelul scolarizarii, sexul, aria geografica si la nivel national, precum si
tendintele in timp. S-au aplicat 81 de chestionare unor elevi declasa a VIII-a, datele colectate fiind
transmise INSP Bucuresti..
5. Identificarea si cuantificarea factorilor de risc ai activitatii scolare pentru depistarea
sindromului de suprasolicitare – sinteza CRSP Bucuresti
Obiective specifice:
- Cunoasterea regimului de activitate si odihna corelat cu starea de sanatate , avand drept scop
prevenirea dazadaptarii scolare si a esecului scolar la elevii din ciclul primar .
. S-au aplicat 93 de chestionare unor elevi declasa a VIII-a, datele colectate fiind transmise
INSP Bucuresti..
6. supraveghere si monitorizare a dezvoltarii fizice si a sanatatii copiilor si tinerilor
Au fost realizate 200 de actiuni in cabinetele medicale scolare urmarindu-se modul in care sunt
respectate atributiile personalului medical conform Ord. M.S. nr. 653/2001 si Ord. MECTS/MS nr.
5298/1668/2011 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor pe problematica de
medicina preventiva (starea de sanatate a colectivitatii, calendarul de vaccinari, educatie sanitara,
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triajul epidemiologic, examene de bilant si dispensarizarea bolilor cronice) . S-a colaborat cu
Serviciul Public de Asistenta Medicala si Administrare a Creselor Braila si medicii de familie din
mediul rural in vederea colectării datelor necesare activitatilor .
7. Efectuare de prestaţii si servicii de sanatate publica
Au fost intocmite procese verbale de verificare a conformitatii cu normele de igiena si sanatate
publica pentru 15 autorizatii sanitare de functionare si 5 referate pentru asistenta de specialitate .
Situatia autorizarii unitatilor de invatamant din judetul Braila la data de 31.12.2014 ea fost
urmatoarea .
TOTAL UNITATI DE INVATAMANT DE STAT
din care : - cu autorizatie sanitara de functionare
- fara autorizatie sanitara de functionare
TOTAL STRUCTURI ARONDATE UNITATILOR DE STAT
din care : - cu autorizatie sanitara de functionare
- fara autorizatie sanitara de functionare
TOTAL UNITATI DE INVATAMANT PRIVATE
din care : - cu autorizatie sanitara de functionare

-

109
79
30
179
65
114
7
7

PN VI - Programul national de sanatate a femeii si copilului
O alta componenta activitatilor profilactice o reprezinta cele desfasurate in cadrul programului
national de sanatate a femeii si copilului
A. Obiective:
a) cresterea accesului si a calitatii serviciilor specifice de sanatate a reproducerii pentru
prevenirea sarcinilor nedorite, morbiditatii si mortalitatii materne ;
b) regionalizarea ingrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mica la nastere sau alte
patologii grave in perioada perinatala ;
c) realizarea screeningului la nastere al unor afectiuni cu un potential invalidant si posibilitati
de preventie a handicapului ;
d) ameliorarea starii de nutritie a gravidei si a copilului ;
e) preventia morbiditatii asociate si a complicatiilor, prin diagnostic precoce, precum si
monitorizarea unor afectiuni cronice la copil .
B. Structura:
1. Subprogramul pentru ameliorarea starii de nutritie a gravidei si copilului ;
2. Subprogramul de sanatate a copilului;
3. Subprogramul de sanatate a femeii .
1. Subprogramul pentru ameliorarea starii de nutritie a gravidei si copilului
Interventii pentru ameliorarea starii de nutritie a gravidei si copilului :
1.1. promovarea alaptarii, alimentatiei sanatoase si prevenirea obezitatii la copil ;
1.2. profilaxia anemiei feriprive la gravida ;
1.3. profilaxia distrofiei la copiii cu varsta cuprinsa între 0 - 12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern
prin administrare de lapte praf ;
1.4. profilaxia malnutritiei la copiii cu greutate mica la nastere ;
1.5. profilaxia anemiei feriprive la sugar ;
1.6. profilaxia rahitismului carential al copilului .
1.2. Profilaxia anemiei feriprive la gravida
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1.2.1. Activitati:
a ) prevenirea anemiei prin deficit de fier la gravidele din categoria de risc, prin administrarea de
preparatele de fier; implementarea protocolului privind profilaxia deficitului de fier la femeia gravida
elaborat în cadrul programului national de sanatate a femeii si copilului, în anul 2010 ;
1.2.2. Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici: numar de gravide beneficiare ale interventiei: 0
1.3. Profilaxia distrofiei la copiii cu varsta cuprinsa intre 0 - 12 luni, care nu beneficiaza de lapte
matern prin administrare de lapte praf
1.3.1. Activitati:
a) procurarea si distributia de lapte praf la copiii cu varsta cuprinsa între 0 - 12 luni, care nu beneficiaza
de lapte matern prin administrare de lapte praf, conform prevederilor legale în vigoare.
1.3.2. Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici: numar de copii beneficiari: 818
1.5. Profilaxia anemiei feriprive la sugar
1.5.1. Activitati:
a) prevenirea anemiei prin deficit de fier la copiii din categoria de risc (copii cu greutate mica la
nastere, sugari alimentati cu derivate din lapte de vaca, sugari cu deficiente nutritionale), prin
administrarea de preparate de fier; implementarea protocolului "Prevenirea si tratamentul carentei
de fier la copil" elaborat in cadrul programului national de sanatate a femeii si copilului, în anul
2010;
1.5.2. Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici: numar de copii beneficiari de administrare profilactica a preparatelor de
fier: 1283
1.6. Profilaxia rahitismului carential al copilului
1.6.1. Activitati:
a) prevenirea rahitismului carential prin administrarea profilactica a vitaminei D populatiei tinta :
copiilor pana la varsta de 18 luni; implementarea protocolului "Profilaxia rahitismului carential la
sugar si copilul mic" elaborat in cadrul programului national de sanatate a femeii si copilului, în
anul 2010.
1.6.2. Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici: numarul copiilor beneficiari de administrare profilactica a vitaminei D:
1879
3. Subprogramul de sanatate a femeii
Interventii pentru sanatatea femeii:
3.1. Prevenirea sarcinilor nedorite prin cresterea accesului la servicii moderne de planificare familiala ;
3.2. Prevenirea morbiditatii si mortalitatii materne prin cresterea accesului, calitatii si eficientei
serviciilor medicale specifice pentru gravida si lauza;
3.3. Prevenirea malformatiilor congenitale prin diagnostic pre- si postnatal si sfat genetic;
3.4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh.
3.1. Prevenirea sarcinilor nedorite prin cresterea accesului la servicii moderne de planificare
familiala
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3.1.1. Activitati:
a) achizitia si distributia de contraceptive ;
b) monitorizarea desfasurarii interventiei, a consumului, a necesarului de contraceptive si numarului
furnizorilor de servicii si raportarea lor prin sistemul InterCON ;
c) definitivarea, in parteneriat cu Institutul Est European de Sanatatea Reproducerii din Romania, a noii
strategii pentru sanatatea reproducerii ;
d) publicarea on-line de materiale informative privind planificarea familiala ;
e) asistenta tehnica pentru utilizarea sistemului InterCON.
3.1.2. Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici: numar de utilizatori activi ai metodelor moderne de contraceptie,
beneficiari ai programului: 2576
3.2. . Prevenirea morbiditatii si mortalitatii materne prin cresterea accesului, calitatii si eficientei
serviciilor medicale specifice pentru gravida si lauza
3.2.1. Activitati:
a) multiplicarea si distribuirea Carnetului gravidei si a fisei pentru supravegherea medicala a
gravidei si lauzei ;
3.2.2. Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici :
a) numar de carnete si fise pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei distribuite –
-2000 carnete de gravida si
-2000 fise pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei
P.N. VII - Programul national de tratament in strainatate
La inceputul anului 2014 au fost in evidenta 2 persoane care aveau nevoie de tratament in
strainatate.
Pentru unul din cazuri s-a platit in anul 2013, din bugetul Ministerului Sanatatii, contravaloarea
transplantului efectuat in acelasi an, cu o evolutie a sanatatii foarte buna iar in anul 2014 s-a mai achitat
pentru acest caz o diferenta in valoare de 18793 euro, fiind platite astfel in totalitate facturile emise pe
numele acestei paciente.
In celalat caz, pacientul a fost orientat catre Comisia de allotransplant de celule stem
hematopoietice de la donator neinrudit din cadrul Institutului Clinic Fundeni, in vederea preluarii sale
de catre Centrul de transplant si accesare a Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule
Stem Hematopoietice, nefiindu-ne comunicata identificarea vreunei persoane compatibile.
La sfarsitul anului 2014 s-a inregistrat o solicitare noua pentru tratament in strainatate, dosarul
pacientei fiind transmis comisiei de specialitate pentru evaluare.
La 31.12. 2014, in conturile DSP Braila nu existau sume ramase disponibile pentru tratamente
in strainatate.
COMPARTIMENT DE EVALUARE SI PROMOVARE A SANATATII
PN V - Programul National de Evaluare si Promovare a Sanatatii si Educatie pentru Sanatate
In anul 2014 au fost desfasurate 13 campanii si 458 activitati de informare educare comunicare.
Activitatile au avut ca obiectiv imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin promovarea unui stil de
viata sanatos si combaterea principalilor factori de risc.
Subp.1.PROMOVAREA UNUI STIL DE VIATA SANATOS :
1. Campania privind prevenirea cancerului
2. Campania privind Promovarea Sanatatii Orale

11

3. Campania ,, Ziua Mondiala de lupta impotriva tuberculozei pulmonare”
4. Campania ,, Ziua Mondiala a Sanatatii”- 7 aprilie
5. Campania ,, Ziua Mondiala impotriva fumatului”-31 mai
6. Campania ,,Luna Nationala a informarii despre efectele consumului de alcool’’- luna iulie
7. Campania ,, Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Hepatitei’’-28 iulie
8. Campania ,, Saptamana Mondiala a alimentatiei la san’’1-7 august
9. Campania ,, Saptamana Europeana a Mobilitatii’’- 16-22 sept.
10. Campania ,, Ziua Mondiala a Contraceptiei’’- 26 septembrie.
11. Campania ,,Ziua Europeana a Informarii despre antibiotice’-18 nov
12. Campania ,,Ziua Nationala fara tutun’’- 20 nov
13. Campania ,, Ziua Mondiala de lupta impotriva HIV-SIDA- 1 dec
1. CAMPANIA PRIVIND PREVENIREA CANCERULUI
in perioada 3-9 februarie
Aceasta campanie a fost desfasurata pentru a marca Saptamana de lupta impotriva cancerului,
3-9 februarie, si a constat in desfasurarea urmatoarelor activitati:
- 24 activitati de informare-educare-comunicare cu cadre medicale din licee si scoli generale,
elevi, cadre didactice si parinti, avand ca teme:
prevenirea si combaterea cancerului de san, a cancerului pulmonar, a cancerului de col uterin si a
cancerului de colon.
Au fost efectuate demonstratii practice privind depistarea nodulilor mamari cu ajutorul
mulajului din silicon si formarea cancerului pulmonar folosind mulajul “plamani sanatosi si
plamani bolnavi”si banerul Stop Fumat.
Parteneri: scoli generale ( 4 ) si licee ( 6 )
Au fost distribuite materiale educativ sanitare : brosuri, pliante, afise din stocul
Compartimentului
brosura ,, Ghidul sanatatii tale’’
afise prevenirea cancerului
afise cancerul pulmonar
pliante combaterea fumatului.
Alte activitati:
- organizarea de puncte informative in spitale, policlinici, CMI-uri pentru informarea
pacientilor si apartinatorilor in vederea prevenirii cancerului
- 12 activitati IEC - discutii individuale si de grup referitoare la factorii de risc, insotite
de
distributia de pliante si brosuri; beneficiari 72 pacienti si apartinatori.
- Articole in mass media prin purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Braila: 2
Total activitati campanie: 36
Distributie materiale informative – total : 255 exp.
2. CAMPANIA PRIVIND PROMOVAREA SANATATII ORALE
in perioada 20 – 29 martie
In cadrul acestei campanii au fost desfasurate activitati de informare-educare-comunicare in
gradinite ( 5 ) si scoli generale ( 3 ) avand ca teme ; importantanta efectuarii corecte a periajului dentar
si prevenirea cariilor dentare, teme insotite si de demonstratii practice privind periajul dentar corect.
Au fost distribuite planse xeroxate de colorat.
Total activitati : 28
3.

CAMPANIA ,, ZIUA MONDIALA A TUBERCULOZEI PULMONARE”
24 martie
In cadrul acestei campanii au fost desfasurate activitati de informare-educare comunicare in
randul elevilor din scoli generale ( 2 ) si licee ( 5 ).
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Au fost instruiti asistentii comunitari si mediatorii sanitari in vederea difuzarii informatiilor
catre populatia tinta .
Au fost desfasurate actiuni de informare-educare-comunicare in mediul rural prin intermediul
asistentilor comunitari cu distribuire de materiale educativ sanitare in scoli, gradinite, CMI si primarii.
Pe pagina webb a Directiei de Sanatate Publica au fost postate articole pentru informarea
medicilor de familie si a populatiei generale.
Total actiuni in unitati de invatamant:16
Total actiuni desfasurate de asistentii comunitari: 18
Total actiuni campanie TBC.: 34
4. CAMPANIA “ ZIUA MONDILA A SANATATII “
7 aprilie
In cadrul acestei campanii s-au desfasurat un numar de 12 activitati de informare- educare –
comunicare in scoli generale ( 5 ), gradinite ( 1 ), licee ( 6 ), avand ca tema prevenirea si combaterea
bolilor transmise prin vectori.
Total activitati : 12
5. CAMPANIA “ZIUA MONDIALA IMPOTRIVA FUMATULUI”
31 mai
In cadrul acestei campanii s-au desfasurat un numar de 42 de activitati de informare-educarecomunicare in unitati sanitare si unitati de invatamant:
- 20 activitati de informare educare comunicare in unitati de invatamant:
- 22 activitati in CMI-uri
Aceste activitati au avut ca teme educativ sanitare: efectele de s curta si lunga durata ale
fumatului,
efectele secundare ale fumatului, pericolele fumatului asupra sanatatii, portretul fumatorului, luarea
deciziilor (presiunile care afecteaza si influenteaza decizia de a fuma si a nu fuma). Activitatile au fost
insotite de demonstratii practice: prezentarea ,,masinii de fumat”, prezentarea formarii emfizemului
pulmonar, expunerea borcanului de gudron, expunerea banner ,, femeia fumatoare”.
Unitati de invatamant implicate in campanie – scoli generale ( 6 ), licee ( 4 ).
Alte activitati I.E.C. desfasurate in cadrul acestei campanii:
- activitati de informare educare comunicare desfasurate de asistentii medicali comunitari in mediul
rural
- activitati de informare educare comunicare in spitale – distributie de fluturasi si afise privind
importanta renuntarii la fumat

6. CAMPANIA ,, LUNA NATIONALA A
CONSUMULUI DE ALCOOL”
luna iulie

INFORMARII

DESPRE

EFECTELE

Aceasta campanie a fost desfasurata pentru a marca,, Luna Nationala a informarii despre
efectele consumului de alcool’’ si a constat in desfasurarea urmatoarelor activitati:
- 16 activitati de informare-educare-comunicare desfasurate in Spitalul de Psihiatrie ,,Sfantul
Pantelimon’’de catre cadre medicale din spital cu pacienti si apartinatorii acestora, avand ca teme:
prevenirea si combaterea consumului de alcool, efectele alcoolului asupra organismului, alcoolul si
familia, alcoolul si societatea, teme insotite de distributia a 50 buc. Pliante ,, Femeia si consumul de
alcool”
Total activitati: 16
Nr. Institutii implicate: 1
Beneficiari: 23 pers
Nr. Mat. Distribuite: 50
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7. CAMPANIA ,, ZIUA MONDIALA DE LUPTA IMPOTRIVA HEPATITEI’’
28 iulie
In cadrul acestei campanii au fost desfasurate urmatoarele activitati:
- 8 activitati: organizarea de puncte informative in spitale si policlinici avand ca teme prevenirea si
combaterea hepatitei, importanta efectuarii vaccinarii complete importiva hepatiei, atat in randul
pacientilor cat si in randul cadrelor medicale, cu distributia a 50 pliante privind prevenirea hepatitei
- 18 activitati in CMI- uri -discutii individuale si de grup referitoare la factorii de risc, insotite de
distributia a 120 de pliante - beneficiari 102 pacienti si apartinatori.
Total actvitati campanie:- 26 activitati
Materiale distribuite: 170 pliante
Nr. Institutii implicate in campanie: 13
Beneficiari 170 pers
8. CAMPANIA ,, SAPTAMANA MONDIALA A ALIMENTATIEI LA SAN”
1-7 august:
In cadrul acestei campanii au fost desfasurate urmatoarele activitati:
a) activitati de informare-educare-comunicare in randul mamicilor din Spitalul de ObstetricaGinecologie; activitati campanie: 23
Beneficiare: 35 mamici
b) activitati de instruire a asistentilor medicali comunitari pentru sustinerea alimentatiei la san
in randul mamicilor din mediul rural ; activitati:2
Beneficiari:16 asistenti comunitari
Total activitati campanie: 25
Beneficiari: 51 pers
9. CAMPANIA,, SAPTAMANA EUROPEANA A MOBILITATII”
In cadrul acestei campanii au fost desfasurate activitati de informare-educare-comunicare in
gradinite ( 8 ) si scoli generale ( 4 ), avand ca teme importanta miscarii in dezvoltarea armonioasa a
prescolarilor si scolarilor, inviorarea de dimineata, concursuri de gimnastica organizate in gradinite
si scoli generale.
Au fost distribuite materiale educativ sanitare brosuri, pliante, afise din stoc - brosura ,, STIL DE
VIATA SANATOS”
Total activitati: 34
Beneficiari: 112 copii
Materiale educativ-sanitare distribuite- 30 brosuri
10. CAMPANIA ,, ZIUA MONDIALA A CONTRACEPTIEI”
In cadrul acestei campanii au fost desfasurate actiuni de informare in licee ( 5 ) si scoli generale
( 2 ) privind principalele metode contraceptive, riscul aparitiei unei sarcini nedorite, importanta
prezentarii la medicul specialist, etc.
Au fost instruiti asistentii comunitari si mediatorii sanitari in vederea difuzarii informatiilor
catre populatia tinta din rural.
Au fost desfasurate actiuni de informare-educare-comunicare in mediul rural prin intermediul
asistentilor comunitari cu distribuire de materiale educativ sanitare: pliante ,,9 metode
contraceptive”si brosuri,, Ghidul sanatatii reproducerii”
Pe pagina webb a Directiei de Sanatate Publica au fost postate articole tematice.
Total actiuni in unitati de invatamant:14
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Total actiuni desfasurate de asistentii comunitari: 16
Total actiuni campanie: 30
Nr. Institutii implicate in campanie: 23
Beneficiari: 130 pers
Au fost tiparite(multiplicate) urmatoarele materiale educativ-sanitare:
Pliante ,, Spala-te pe maini”- tiraj 2000 exp.
Brosuri ,, Carte pentru fete” – tiraj 1600 exp.
Brosuri ,, Carte pentru baieti”- tiraj 1600 exp.
11. CAMPANIA ,,Ziua Europeana a Informarii despre antibiotice’
18 nov
Aceasta campanie a fost desfasurata pentru a marca ,, Ziua Europeana a Informarii despre
antibiotice” si a constat in desfasurarea urmatoarelor activitati:
- 32 activitati de informare-educare-comunicare cu cadre medicale din licee ( 8 ), scoli
generale ( 5 ) , Gradinite ( 7 ), elevi, cadre didactice si parinti, avand ca teme:
,, Pericolul aparitiei rezistentei la antibiotice”
,, Reguli importante de respectat in folosirea antibioticelor”
,, Antibioticele nu reprezinta intotdeauna solutia”
Au fost distribuite materiale educativ sanitare: pliante ,, Fiti intelepti!Raceala sau
gripa:antibioticele nu va ajuta”- afise multiplicate in DSP.
- Articole in mass media prin purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Braila: 2
Total actvitati campanie: 32
Distributie materiale informative – total : 850 exp.
Nr. Institutii implicate in campanie: 23
Beneficiari:870 pers

12.

CAMPANIA PRIVIND ,, ZIUA NATIONALA FARA TUTUN”
20 nov
In cadrul acestei campanii au fost desfasurate 28 activitati de informare-educare-comunicare in
scoli generale ( 5 ), C.M.I.-uri, spitale si licee ( 8 ).
Aceste activitati au avut ca teme educativ sanitare : efectele de scurta si lunga durata ale
fumatului,efectele secundare ale fumatului, pericolele fumatului asupra sanatatii, portretul
fumatorului, luarea deciziilor (presiunile care afecteaza si influenteaza decizia de a fuma si a nu
fuma). Activitatile au fost insotite de demonstratii practice: prezentarea ,,masinii de
fumat”,prezentarea formarii emfizemului pulmonar, expunerea borcanului de gudron, expunerea
banner ,, femeia fumatoare”.
Alte activitati I.E.C. desfasurate in cadrul acestei campanii:
- activitati de informare educare comunicare desfasurate de asistentii medicali comunitari in
mediul rural – 14 activ
- activitati de informare educare comunicare in spitale si policlinici – 6 activitati
- activitati de informare educare comunicare C.M.I.- uri: 11 acivitati distribuire materiale educativ
sanitare
Au fost distribuite pliante si afise privind importanta renuntarii la fumat: ,, Alege sa fii sanatos!
Alege sa nu fumezi!”
Activitati unitati de invatamant: 28
Activitati unitati sanitare: 17
Activitati IEC asistenti comunitari: 14
Total activitati campanie: 59
Total materiale educativ sanitare distribuite: 1250
Nr. Institutii implicate in campanie: 32

15

Beneficiari: 1020 pers

13. CAMPANIA ,,Ziua Mondiala de lupta impotriva HIV-SIDA”
1 dec.
In cadrul acestei campanii au fost desfasurate un nr. de 28 activitati de informare-educare
comunicare in randul elevilor din scoli generale ( 2 ) si licee ( 5 ).
- SC GEN 32
In licee si scoli generale au fost desfasurate actiuni de informare-educare-comunicare, avand ca teme:
- ,, Ce stim despre HIV?”
- ,, Caile de transmitere HIV”
- ,,Prevenirea transmiterii HIV”
Confidentialitatea, etc
In spitale, policlinici au fost distribuite afise ,, Ce stim despre SIDA”Total activitati campanie: 28
Total materiale educativ sanitare distribuite: 650
Nr. Institutii implicate in campanie: 23
Beneficiari: 320 pers.
Au fost instruiti asistentii comunitari si mediatorii sanitari in vederea difuzarii informatiilor catre
populatia tinta .
Au fost desfasurate actiuni de informare-educare-comunicare in mediul rural prin intermediul
asistentilor comunitari cu distribuire de materiale educativ sanitare in scoli, gradinite, CMI si primarii.
Pe pagina webb a Directiei de Sanatate Publica au fost postate articole pentru informarea medicilor
de familie si a populatiei generale.
Au fost tiparite urmatoarele materiale educativ sanitare din PN V:
PIANT ,, Afla cand sunt folositoare antibioticele”- 3000 exp.
PLIANT ,, Diabetul- Alimentatia Sanatoasa”- 4500 exp.
AFIS ,, Alege sa fii sanatos”- 800 exp
AFIS SIDA – 800 exp
PLIANT ,, Alege sa nu fumezi”4500 exp.
INDICATORI an 2014:
a) Indicatori fizici:
Nr.campanii I.E.C.: 13
Nr.actiuni specifice I.E.C.: 458
Nr. Materiale IEC elaborate: 15 100 exp.
Nr.materiale ed.sanit.distribuite: 4975 exp.
Nr. Institutii implicate in campanii: 249
Nr. estimativ de beneficiari: 4053 persoane

PN IV.1- PROGRAMUL NAȚIONAL
CANCERULUI DE COL UTERIN

DE

DEPISTARE

ACTIVA

PRECOCE

A

S-au realizat :
- numar cazuri testate Babes-Papanicolau validate cu formular FS1 completat in integralitate : 2027 cu 3 rezultate pozitive .
Directia de Sanatate Publica Braila , prin Compartimentul de Evaluarea si Promovarea
Sanatatii a desfasurat permanent :
-activitati de informare a medicilor de familie integrati in program,
-a distribuit materiale informative , respectiv brosuri „Prevenirea Cancerului” in CMI-uri
pentru informarea populatiei eligibile in nr de 840 exemplare .
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- s-au actualizat pag web a DSP cu ultimile informatii si modificari privind programul.
In prezent reteaua de screening este constituita si validata pe 2014 de UATM Bucuresti avand :
- 102 medici de familie
- 2 centre de recoltare a materialului celular cervical : Spitalul Judetean Braila corp A si
corp D
- 12 medici OG in centrul de recoltare
- 1 laborator de analize medicale in domeniul citologiei cervicale : Spital Jud corp A
La momentul actual suntem in colaborare cu unitatea sanitara cu paturi, respectiv Spitalul Judetean
Braila, unitate validata, cu contract cu DSP Braila .

LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA
MICROBIOLOGIE
Recoltare si prelucrare probe pentru investigare epidemiologică: total 6559
• Probe bacteriologie total 222
- exsudate faringiene contacţi scarlatină 15
- cultură + frotiu pentru diagnostic antrax 2
- coproculturi 168
- Salubrităţi suspiciune TIA 9
- Antibiograme 28
• Probe serologice total 6336
- determinări HIV 2243 (1656 gravide)
- serologie pentru mononucleoză infecţioasă 40
- serologie pentru Leptospira 9
- Serologie pentru Chlamydia trachomatis 2
- Serologie pentru sifilis 3993 RPR 3687
TPHA 302
ELISA 4
- Serologie pentru hepatită virală 4 8 Ag HBs 24
Ac HCV 23
Ac HBs 1
• Parazitologie hematică pentru malarie 1
Transmitere de probe biologice la structurile naţionaleîn vederea caracterizării circulaţiei
germenilor
• Seruri confirmare Western blot 9
• Seruri pentru diagnostic febră butonoasă
• Seruri pentru diagnostic meningită WN 5X2 = 10
• Seruri pentru diagnostic rujeolă
• Seruri pentru diagnostic rubeolă
• Probe pentru diagnostic confirmare meningită meningococică
• Tulpini pentru identificare/ confirmare 21
Analize microbiologice la solicitarea serviciului de control în sănătate publică
• Ape de suprafaţă 4
• Ape de profunzime 16
• Ape îmbăiere 5
• Ape fântână 2
• Ape minerale 11
• Alimente 14
• Sterilităţi 84 probe
Analize microbiologice la solicitarea serviciului de evaluare factori de risc (Programe naţionale
de sănătate)
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• Ape suprafaţă 84 (apa din laborator)
• Ape minerale 4
• Alimente 49
• Salubrităţi 23
• Probe suspiciune TIA 1
Analize microbiologice la cererea beneficiarilor (contra cost)
• Ape 993 retea suprafata 714
profunzime 179
reziduale 13
îmbăiere 18
apă brută 30
alte ape 26
nămol 4
fântâni 9
• Alimente probe de aliment 28
Salubrităţi 29
• Aeromicrofloră 19
• Determinări bacteriologice la cerere bolnavi/ controlul stării de sănătate 946
Exudate faringiene 27
Coproculturi 906
Antibiograma 9
Cultura fungi 4
• Determinări coproparazitologice la cerere bolnavi/ controlul stării de sănătate 1097
• Determinări serologice la cerere bolnavi/ controlul stării de sănătate 217
-

Serologie pentru sifilis

186

RPR 170
TPHA 16
- Serologie pentru hepatită virală 31
Ag HBs 16
Ac HCV 14
Ac HBs 1
CHIMIE SANITARA/TOXICOLOGIE
Analize fizico-chimice nr.total probe:1126
Analize fizico-chimice la solicitarea serviciului de evaluare factori de risc
(Programe naţionale de sănătate)
• Ape suprafaţă 84 probe (apa din laborator)
• Aliment 66 probe (misiune de asigurare a măsurilor de medicină preventivă)
• Ape minerale 6 probe (misiune de asigurare a măsurilor de medicină preventivă)
Analize fizico-chimice la solicitarea serviciului de control in sanatate publica
• Ape suprafaţă 7probe
• Ape profunzime 16 probe
• Fântâni 2 probe
• {mbăiere 5 probe
• Aliment 9 probe
• Ape minerale 4 probe
Analize fizico-chimice la solicitarea compartimentului de supraveghere epidemiologică
• Ape profunzime 1 probă
Analize fizico chimice la cererea beneficiarilor (contra cost)
• Ape 853
retea suprafaţă 543 probe
profunzime 274 probe
îmbăiere 18 probe
fântâni 14 probe
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•
•

alte ape 4 probe
Alimente 38 probe
Toxicologie 34 probe

SERVICIUL DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA
Activitatea de inspectie in domeniul Sanatatii publice consta in exercitarea controlului oficial cu
privire la caracteristicile unitatilor, activitatilor si produselor, in vederea stabilirii si impunerii
conformarii la cerintele prevazute de normele legale de sanatate publica.
Domeniile in care se efectueaza controale de catre reprezentantii Serviciului de Control in
Sanatate Publica sunt urmatoarele:
- productia, fabricarea, prelucrarea, depozitarea, transportul, distributia si comercializarea
alimentelor, inclusiv in sectorul alimentatiei publice si colective, conform protocoalelor semnate cu
celelalte autoritati din domeniu;
- calitatea apei pentru consum uman si a celei folosite la alte activitati umane, inclusiv a celei de
imbaiere, conform protocoalelor semnate cu autoritatile competente din domeniu;
- gestionarea deseurilor lichide si solide si in special a celor potential periculoase;
- respectarea conditiilor igienico-sanitare in unitatile de invatamant si ocrotire a copiilor si
tinerilor, precum si a procesului instructiv-educativ;
- mediul de munca;
- activitati de ingrijire de sanatate;
- prevenirea si combaterea bolilor transmisibile;
- unitatile de producere, depozitare, desfacere a pesticidelor, a substantelor toxice, a
cosmeticelor si detergentilor;
- inspectii cu tematica stabilite conform unui plan de inspectie;
- inspectii efectuate ca urmare a unor reclamatii si sesizari;
- inspectii efectuate la solicitarea altor autoritati;
- inspectia pentru controlul calitatii serviciilor de asistenta medicala, ce consta in controlul
respectarii reglementarilor legale in urmatoarele servicii de asistenta medicala:
a) servicii de asistenta medicala primara;
b) servicii de asistenta medicala ambulatorie si de specialitate;
c) servicii medicale prespitalicesti;
d) servicii medicale spitalicesti;
e) servicii din domeniul donarii, conservarii, stocarii, distribuirii sangelui.
Inspectorii sanitari asigura verificarea respectarii legislatiei din domeniul sanatatii publice in
mod unitar, in conformitate cu prevederile acesteia, indiferent de forma de proprietate a obiectivelor
inspectate.
Obiectivul principal al Serviciului de Control in Sanatate Publica este imbunatatirea starii de
sanatate a populatiei prin:
- imbunatatirea conditiilor de munca, in scopul reducerii imbolnavirilor profesionale;
- profilaxia imbolnavirilor in colectivitatile de copii si tineri;
- imbunatatirea conditiilor de mediu si prevenirea imbolnavirilor legate de consumul apei de
baut;
- monitorizarea permanenta a calitatii produselor cosmetice;
- monitorizarea calitatii produselor biocide;
- monitorizarea respectarii legislatiei nationale privind starea de sanatate a personalului din
unitati de diferite tipuri si verificarea cunostintelor privind insusirea notiunilor fundamentele de igiena;
- verificarea eficientei efectuarii curateniei, dezinfectiei si a sterilizarii instrumentarului, in
scopul reducerii riscurilor de imbolnavire, in unitati cu diferite profiluri;
- cresterea calitatii vietii prin imbunatatirea calitatii si sigurantei actului medical.
In anul 2014 au fost efectuate controale igienico-sanitare conform planului de activitate care se
intocmeste anual, actiuni tematice intreprinse la propunerea si dupa metodologia Ministerului Sanatatii,
controale tematice propuse de Serviciul de Control in Sanatate Publica Braila, controale intreprinse la

19

solicitarea Institutiei Prefectului, controale neplanificate la solicitarea Ministerului Sanatatii,
inspectii de necesitate in cadrul aparitiei unor situatii cu risc epidemiologic, controale igienico-sanitare
intreprinse in urma unor sesizari ale persoanelor fizice sau juridice, de recontrol in vederea verificarii
respectarii recomandarilor facute cu ocazia controalelor anterioare.
Pe baza ghidurilor de inspectie si a procedurilor operationale, in anul 2014 au fost efectuate
controale igienico-sanitare si s-au intocmit un numar de 1761 procese verbale de constatare in care s-au
consemnat aspectele urmarite in cadrul acestor controale si recomandarile cu termenele precise in
vederea remedierii deficientelor constatate.

Actiuni tematice intreprinse la propunerea si dupa metodologia Ministerului Sanatatii
in anul 2014
Compartimentul Inspectia si Controlul Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca
1.
In perioada 21.01.2014-31.01.2014 s-a desfasurat actiunea tematica privind verificarea
Legii nr.349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
Controlul igienico-sanitar s-a desfasurat in 35 de unitati de desfacere (pentru verificarea
respectarii art.3, alin.7^1 cu privire la interzicerea comercializarii produselor din tutun in unitati de
invatamant) si s-au controlat 580 pachete de tigari. Pentru neconformitatile constatate s-au aplicat 4
sanctiuni contraventionale si au fost retrase de la comercializare 5 pachete de tigari cu ambalaj
deteriorat. S-au depistat neconformitati privind fumatul in timpul activitatii, in unitate si fumatul in
spatiul public inchis.
2.
In perioada 18.02.2014-28.02.2014 s-a desfasurat actiunea tematica privind
comercializarea suplimentelor alimentare in unitati de tip farmacii, plafar, supermarketuri. S-au
controlat 15 de unitati si nu s-au depistat neconformitati in privinta etichetarii, a notificarilor si a
termenelor de valabilitate.
3.
In perioada 17.03.2014-28.03.2014 actiune tematica pentru verificarea conformitatii
vopselelor de par. S-au efectuat 15 controale cu un numar de 187 de produse si s-a recoltat o proba de
vopsea de par care a fost conforma.
4.
In perioada 07.04.2014-18.04.2014 s-a desfasurat o actiune pentru verificarea
proiectelor finantate din fonduri europene 2007-2013. S-au controlat un numar de 17 proiecte pentru
care s-au intocmit fise de raportare conform modelului transmis de catre Ministerul Sanatatii. Din
acestea 3 trei unitati care au avut proiecte erau in insolventa, o societate in faliment, 5 societati erau in
diverse stadii de desfasurare a proiectelor, o societate care nu a fost finantata desi era trecuta in lista, iar
restul de 7 erau conforme.
5. In perioada 22.04.2014-30.04.2014 s-a desfasurat o actiune tematica privind utilizarea
fosfatilor in laptele pasteurizat si in branza topita. S-au controlat 6 unitati si s-au recoltat 2 probe care
au fost conforme.
6. In perioada 02.06.2014-13.06.2014 s-au efectuat controale in domeniul produselor cosmetice
pentru verificarea conformitatii produselor de machiaj si a produselor destinate aplicarii pe buze. S-au
efectuat 10 controale in saloane de infrumusetare si unitati de desfacere verificandu-se 550 de produse,
din care 198 au fost neconforme si au fost interzise de la comercializare. S-au aplicat 3 sanctiuni pentru
produse expirate si pentru produse neconforme in privinta etichetarii si au fost recoltate 2 probe care au
fost conforme.
7. In perioada 18.06.2014-20.06.2014 o actiune de control privind utilizarea aditivilor
alimentari in carne si produse din carne. S-au controlat 5 utilizatori de aditivi alimentari si nu s-au
constatat neconformitati. S-a intocmit un raport cu activitatea Serviciului de control in Sanatate
Publica, privind utilizarea aditivilor alimentari din carne si produse din carne din perioada 2007-2013,
care a fost transmis Ministerului Sanatatii.
8. In perioada 16.06.2014-24.06.2014 actiune de control pentru verificarea respectarii
prevederilor legale privind apa minerala naturala imbuteliata si apa de masa imbuteliata.
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S-au verificat 17 unitati, s-au recoltat 4 probe care au fost conforme. Pentru
comercializarea fara notificare a apei potabile imbuteliate s-a aplicat o sanctiune contraventionala.
9. Urmare a unui protocol interministerial pentru depistarea evaziunii fiscale in unitatile de
morarit, panificatie si patiserie s-au efectuat lunar controale igienico sanitare. In total s-au efectuat
138 controale in unitati, s-au controlat
354 mijloace de transport. S-au aplicat 10 sanctiuni
contraventionale si s-au retras de la comercializare 10 kg produse si 4 kg de aditivi alimentari.
Neconformitatile depistate au fost: lipsa declaratiilor de conformitate pentru materiile prime,
depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime si a produselor finite, lipsa fiselor de aptitudine
pentru salariati,spatii insalubre .
10. Utilizarea aditivilor alimentari si produse/preparate din carne-din cele 7 unitati aflate in
evidenta, in perioada 2007-2012 si 6 unitati in 2013, s-au efectuat 9 controale; nu s-au constatat
neconformitati.
11. Actiune tematica turism-65 unitati verificate, 5 sanctiuni contraventionale
12.Actiune tematica ape de imbaiere- 13 controale, s-au recoltat 5 probe ape de imbaiere din
care o proba a fost neconforma si s-au aplecat 2 sanctiuni contraventionale si o suspendare de activitate.
13. Actiune tematica comuna cu Compartimentul control unitati si servicii de sanatate privind
unitatile de invatamant, cabinete medicale scolare si catering- 93 unitati de invatamant, 29 cabinete
medicale scolare si 2 unitati catering. S-a aplicat un avertisment.
14. Actiune tematica (comuna cu Compartimentul control unitati si servicii de sanatate) biocide
- 22 controale, 67 tipuri de biocide verificate si 4 dispozitive medicale. Nu s-au constatat
neconformitati.
15. Actiune de control privind materialele care vin in contact cu alimentul s-au controlat 7
unitati, 25 produse, fara sanctiuni. S-au recoltat probe privind obiectele din ceramica si folii din
polietilena care vin in contact cu alimentul.
16. Actiune de control privind aprovizionarea cu apa potabila in mediul rural. S-au controlat 7
producatori si distribuitori (4 unitati sunt autorizate, monitorizate si auditate iar 3 nu sunt autorizate,
monitorizate si auditate), s-au recoltat 17 probe de apa din care 14 probe au fost conforme si 3
neconforme. S-a aplicat o sanctiune contraventionala.
17. Actiune tematica de control in chioscurile care comercializeaza produse alimentare in
unitatile de invatamant. S-au controlat 4 unitati, s-au retras de la comercializare 50 litri bauturi
racoritoare si 13 kg produse alimentare si s-au aplicat 3 sanctiuni contraventionale.
18. Actiune tematica de control pentru verificarea conformitatii la pasta de dinti pentru copii si
adulti si a truselor de machiaj pentru copii. S-au controlat 337 bucati pasta de dinti si 60 truse de
machiaj. Au fost retrase de la comercializare 3 buc pasta de dinti si 35 de truse de machiaj pentru
adulti, produsele nefiind etichetate in limba romana. Au fost recoltate doua probe pasta de dinti pentru
monitorizarea cantitatii de fluor si o trusa machiaj pentru determinarea continutului microbiologic si o
truse de machiaj pentru copii pentru determinarea de plumb si cadmiu. S-au aplicat 2 avertismente.
19. Actiune tematica de control (comuna cu Compartimentul control unitati si servicii de
sanatate) pentru alimente cu destinatie nutritionala speciala. S-au efectuat 8 controale, s-au controlat
113 produse, s-a prelevat o proba pentru determinarea plumbului si cadmiului.
20. Actiune tematica de control pentru produse alimentare cu mentiuni nutritionale permise. Sau controlat 12 unitati, cu 96 de produse si nu s-au constatat neconformitati.
21. Actiune tematica de control (comuna cu Compartimentul control unitati si servicii de
sanatate) privind fumatul in unitatile sanitare si complexele comerciale. S-au controlat 22 de unitati, din
care 21 unitati sanitare si s-a aplicat o sanctiune contraventionala.
COMPARTIMENTUL CONTROL UNITATI SI SERVICII DE SANATATE
1.Actiune tematica de control privind respectarea prevederilor Legii nr. 349/2002 pentru
prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun in perioada 20.01 - 3.02.2014
- au fost verificate 12 cabinete de medicina de familie si de specialitate;
- nu au fost neconformitati.
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2.Actiune tematica de control privind conditiile de functionare a cabinetelor de medicina
de familie si de specialitate in perioada 13.02.- 22.02.2014
- s-au verificat 25 cabinete de medicina de familie si 12 cabinete de specialitate;
- pentru neconformitati s-au aplicat 1 amenda si 4 avertismente;
3.Actiune tematica de control in unitatile sanitare cu paturi, privind conditiile igienico sanitare
asigurate precum si verificarea respectarii planului de conformare, in perioada 03. 03.- 30. 05.2014. Au
fost constatate neconformitati privind existenta planului de actiune pentru dezinfectie, dezinsectie,
deratizare, efectuarea controlului medical periodic precum si a cursurilor privind notiunile
fundamemntale de igiena. Aceste neconformitati au fost remediate in cadrul recontroalelor.
- s-au efectuat la unitatile din judet 7 controale din care 4 au fost recontroale;
- a fost desfasurat 1 control la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi, unde nu au fost depistate neconformitati
4.Actiune tematica de control privind gestionarea deseurilor medicale perioada 5.05. 16.05.2014
- au fost verificate 5 unitati sanitare cu paturi din care 4 spitale publice si 1 spital privat si 32 cabinete
de specialitate si medicina de familie si nu au existat neconformitati;
5.Raport in urma centralizarii datelor de la spitalele publice si private care au unitati de
transfuzie sanguina, in perioada 26.05.-13.06.2014.
6.Actiune tematica de control privind activitatile de ingrijire la domiciliu in perioada 19-30.05
2014;
- au fost verificate 3 unitati de ingrijiri la domiciliu si nu au existat neconformitati.
7.Actiune privind situatia autorizatiilor sanitare de functionare a unitatilor sanitare cu paturi din
judet in perioada 27.05.- 06.06.2014.
- au fost verificate 4 unitati sanitare cu paturi, din sistemul public, care detin autorizatii sanitare de
functionare, din care trei unitati detin autorizatii sanitare de functionare cu program de conformare
(Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Spitalul Orasenesc Faurei si Spitalul Psihiatrie “Sf Pantelimon” )
iar o unitate sanitara cu paturi (Spitalul de Pneumoftiziologie) nu are plan de conformare. Au fost
verificare termenele din planurile de conformare si s-a constatat ca acestea sunt respectate.
Infrastructura in unitatile sanitare este corespunzatoare.
8.Actiune tematica de control privind verificarea conformitatii laboratoarelor de analize
medicale, derulata in perioada 15.09.-26.09.2014.
- s-au verificat 8 laboratoare de analize medicale;
- nu s-au constatat neconformitati.
9.Actiune tematica de control in unitati sanitare cu paturi, derulata in perioada
01.10.- 24.10.2014;
- au fost verificate 4 spitale publice: Spitalul Judetean de Urgenta, Spitalul de Psihiatrie
,,Sf.Pantelimon’’, Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul Orasenesc Faurei;
- deficientele constatate la Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Spitalul de Psihiatrie Sf.Pantelimon
Braila si Spitalul Orasenesc Faurei sunt cuprinse ca obiective in programele de conformare;
- au fost facute recomandari privind respectarea termenelor de realizare din programele de conformare.
10.Actiune de control operativ cu privire la respectarea de catre toti furnizori de medicamente
cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu a obligatiilor asumate prin contractele
incheiate cu casele de asigurari de sanatate in conditiile legii si a normelor igienico-sanitare, derulata in
perioada 06.11.- 28.11.2014, de catre 2 echipe mixte de control alcatuite din reprezentanti ai CJAS
Braila si DSP Braila.
- s-au verificat 55 farmacii;
- nu s-au constatat neconformitati in ceea ce priveste respectarea normelor igienico-sanitare.
11.Actiune tematica de control privind verificarea respectarii conformitatii unitatilor de
transfuzii sanguine din spitale, derulata in perioada 02.12.-12.12.2014.
- s-a verificat Unitatea de Transfuzie Sanguina din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila cu
punctele de lucru de la corpurile A, B si D;
- deficientele constatate sunt cuprinse in programul de conformare;
- s-au facut recomandari privind respectarea termenelor de remediere a deficientelor din programul de
conformare.
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12.Actiune tematica de control privind verificarea efectuarii vaccinarilor impotriva gripei
sezoniere si verificarea conformitatii inregistrarii si raportarii datelor medicale in cabinete de medicina
de familie si unitati sanitare, derulata in perioada 10.12.-24.12.2014.
- s-au verificat 16 cabinete de medicina de familie si 3 unitati sanitare cu paturi;
- s-au constatat neconformitati la un cabinet de medicina de familie si s-a aplicat 1 amenda in valoare
de 1000 lei.
13.Actiune tematica de control pentru verificarea respectarii conditiilor de functionare a
centrelor de permanenta, derulata in perioada 10.12.- 31.12.2014
- s-a verificat Centrul de permanenta Insuratei;
- nu s-au constatat neconformitati.
Actiuni tematice intreprinse la propunerea Institutiei Prefectului
1. In perioada Sarbatorilor Pascale s-au efectuat un numar de 38 controale in unitatile care produc,
prepara si comercializeaza produse pascale si s-au aplicat 4 sanctiuni contraventionale pentru
depozitare necorespunzatoare a produselor finite, pentru neefectuarea cursului privind notiunile
fundamentale de igiena, fumat in spatii inchise si lipsa circuite functionale.
2. In perioada 03.06.2014-08.06.2014 cu ocazia desfasurarii Festivalului International “George
Grigoriu” au fost verificare 2 unitati de cazare si 3 unitati de alimenattie publica si nu au fost depistate
neconformitati.
3. Pentru verificarea respectarii legislatiei in vigoare la producerea, transportul, depozitarea si
comercializarea produselor din Programul guvernamental “Lapte-corn” s-au efectuat controale lunare,
totalizand pe anul 2014, un numar de 179 controale in unitatile de invatamant doua controale la
producator si distribuitor. S-a aplicat o sanctiune contraventionala la distribuitorul de produse lactate.
4. In perioada sarbatorilor de iarna au fost efectuate 44 controale in unitati de toate tipurile care au
vizat verificarea modului de etichetare si comercializare a produselor alimentare, conditiile igienicosanitare in unitatile care au organizat sarbatoarea Craciunului si a Anului Nou, modul de functionare a
agregatelor frigorifice, depozitarea si desfacerea produselor alimentare specifice, efectuarea
examenelor medicale periodice si a cursurilor privind insusirea Notiunilor fundamentale de igiena
pentru personalul angajat, pastrarea probelor de alimente timp de 48 de ore, in unitati de alimentatie
publica si colectiva, precum si controlul modului de respectare a prevederilor Legii 349/2002, privind
interzicerea fumatului in spatii publice inchise. Pentru neconformitatile constatate (lipsa cursurilor
privind “Notiuni fundamentale de igiena”, fumat in spatii publice inchise, spatii insalubre, depozitare
necorespunzatoare, lipsa declaratiei de conformitate pentru unele produse) au fost aplicate 12 sanctiuni
contraventionale (6 avertismente si 6 amenzi) in valoare totala de 17800 lei.

Actiuni tematice propuse de Serviciul de control in sanatate publica judetean
Compartimentul inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca
1. Actiune tematica de controale igienico-sanitare pentru verificarea produselor specifice
si a respectarii normelor sanitare in perioada premergatoare si in timpul sarbatorilor pascale.
Controalele au vizat:
- respectarea prevederilor legale in unitatile care fabrica produse de cofetarie si patiserie;
- respectarea prevederilor legale privind serviciile de alimentatie publica in unitatile care
organizeaza petreceri cu ocazia sarbatorilor pascale;
- verificarea respectarii prevederilor legale privind modul de comercializare al alimentelor si
bauturilor specifice sarbatorilor;
- verificarea unitatilor de alimentatie colectiva (camine de batrani, cantine de ajutor social);
- respectarea prevederilor Hotararii de Guvern nr. 355/2007, modificata si completata de Hotararea
de Guvern 1169/2011 privind efectuarea examenelor medicale la angajare si periodic pentru
personalul care lucreaza in sectoarele cu risc;
- modul in care se respecta prevederile Legii 349/2002, referitoare la fumatul in spatii inchise;
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modul in care sunt respectate cerintele Ordinului MS nr. 1225/2003, privind insusirea
cunostintelor de la cursurile “Notiuni fundamentale de igiena”.
- S-au controlat 38 de unitati iar pentru neregulile constatate s-au aplicat 2 amenzi, doua
avertismente si o suspendare de activitate, la o patiserie care nu respecta conditiile de functionare.
S-au interzis de la comercializare 6 kg produse lactate, de patiserie si 25 bucati produse alimentare
diverse.
2. Actiune tematica de control in saloanele de infrumusetare si recolte probe sterilitate
instrumentar.
S-au controlat 42 de saloane de infrumusetare, s-au efectuat 12 recontroale, s-au recoltat 45 probe de
sterilitati din care 7 probe au fost neconforme si s-au aplicat 4 sanctiuni contraventionale.
3. Actiune tematica de control pentru verificarea conformitatii apelor de imbaiere din stranduri
si piscine. S-au efectuat 7 controale la piscine si bazine de inot, s-au recoltat 4 probe de apa iar
rezultatele analizelor au iesit corespunzatoare pentru 3 unitati si necorespunzatoare pentru o unitate. S-a
aplicat un avertisment.
4. Actiune tematica de control in unitati de turism si in unitati de alimentatie publica.
S-au controlat 21 de unitati iar pentru neconformitatile constatate s-au recomandat masuri cu termene
de remediere.
Compartimentul control unitati si servicii de sanatate
1. actiune tematica de control pentru verificarea conditiilor de functionare a cabinetelor medicale
scolare perioada aprilie 2014 - au fost controlate 14 cabinete medicale scolare si nu au fost
neconformitati.
2. actiune tematica de control in unitati de asistenta sociala de stat si private – camine de batrani in
perioada iunie - s-au verificat 4 camine de batrani si a fost aplicat un avertisment.
3. actiune tematica recoltare probe sanitatie - sterilitate instrumentar dentar din cabinetele de
medicina dentara - s-au recoltat 39 de probe de la 13 cabinete, din care la 2 cabinete, un numar de 5
probe au fost neconforme - au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale.
4. Actiune tematica de control in unitati de asistenta sociala de stat si private – camine de batrani in
perioada august si decembrie 2014:
- s-au verificat 2 camine de batrani in luna august si a fost aplicata o amenda;
- s-au verificat 2 unitati de asistenta sociala si ingrijire in luna decembrie 2014 si a a fost aplicat un
avertisment.
La solicitarea Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta au fost verificate, pe toata perioada
caniculei, punctele de prim ajutor organizate de UAT Braila.
Actiuni de control si recolta probe conform Programului National II de monitorizare a
factorilor determinanti din mediul de viata si munca al populatiei
Serviciul de control in sanatate publica prin Compartimentul inspectia si controlul factorilor de
risc din mediul de viata si munca a efectuat recolte de probe, in vederea verificarii unor produse,
conform metodologiei Ministerului Sanatatii si in conformitate cu prevederile Ord. MS 422/2013, in
cadrul Programului National II de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca
al populatiei, dupa cum urmeaza:
1. In cadrul actiunii de control privind “Monitorizarea continutului de iod in sarea iodata”,
destinata consumului uman, au fost recoltate 60 de probe din care 30 probe au fost neconforme, fapt
pentru care s-au aplicat 7 sanctiuni contraventionale si s-au retras de la comercializare 1072 kg de sare
iodata;
2. In cadrul monitorizarii calitatii suplimentelor alimentare pentru analiza plumbului si
cadmiului au fost prelevate 4 produse, rezultatul fiind in limite normale;
3. In cadrul monitorizarii alimentelor tratate cu radiatii a fost recoltata o proba – seminte de
dovleac. Concluzia Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara
Horia Hulubei a fost ca proba nu este iradiata.
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In anul 2014 s-au primit de la Ministerul Sanatatii un numar de 24 de alerte rapide iar pe
plan local au fost verificate si solutionate doua focare de toxiinfectie alimentara.
Conform planului de activitate al Serviciului de control in sanatate publica, care se intocmeste
anual si este aprobat de Ministerul Sanatatii, s-au efectuat controale igienico-sanitare pentru verificarea
respectarii legislatiei in vigoare, pe urmatoarele domenii de activitate:
1. apa potabila;
2. mediul de viata al populatiei;
3. tutun;
4. mediul de munca;
5. invatamant;
6. aliment;
7. deseuri cu potential infectios si neinfectios;
8. sesizari ale populatiei;
9. alerte rapide;
10. unitati sanitare (unitati sanitare cu paturi, cabinete medicale individuale, cabinete medicale
de specialitate, laboratoare de analize medicale, Serviciul de Ambulanta Judetean, unitati
medico-sociale).
Mediul de munca al populatiei
-s-au efectuat 6 actiuni de control si nu s-au depistat neconformitati;
Aprovizionarea cu apa potabila a populatiei:
- s-au efectuat 17 controale in producatorii si distribuitorii de apa potabila in municipiu si in judet;
- s-au recoltat un numar de 22 probe de apa pentru examen chimic si bacteriologic, din care 5 probe au
fost necorespunzatoare. S-a aplicat un avertisment.
Aliment
In urma controalelor igienico-sanitare avand ca obiectiv alimentul au fost efectuate 672 controale. S-au
depistat urmatoarele neconformitati pentru care s-au aplicat 58 sanctiuni contraventionale, in valoare de
50700 lei:
- depozitarea necorespunzatoare a alimentelor in alte spatii decat cele destinate acestui scop;
- neactualizarea cursului “Notiuni fundamentale de igiena”;
- neefectuarea la timp a examenelor medicale periodice;
- lipsa materialelor de curatenie si a substantelor dezinfectante;
- productia si ambalarea produselor alimentare fara notificarile legale a unor produse
alimentare;
- conditii igienico sanitare necorespunzatoare (mucegai, infiltratii, pereti, paviment, plafoane
deteriorate)
- nerespectarea prevederilor Legii 349/2002, privind prevenirea si combaterea efectelor
consumului produselor din tutun;
- neefectuarea operatiunilor de curatenie la locul de munca;
- nerespectarea HG 106/2002, privind etichetarea produselor alimentare;
- produse alimentare expirate;
- defect organoleptic la apa minerala naturala;
- s-au scos din consum produse alimentare (7237 kg produse din carne si lapte, 4276 litri apa si
bauturi racoritoare, 3079 buc. produse ambalate).
Unitati de invatamant
Au fost inspectate un numar de 212 unitati de invatamant, atat pentru verificarea conditiilor
igienico-sanitare cat si pentru pentru verificarea modului de derulare al Programului “Lapte-corn” si
neconformitatile constatate sunt:
-ampalsarea gradinitelor cu program normal la parter de bloc;

25

-functionarea gradinitelor cu program normal in doua schimburi;
- lipsa apei potabile in unitati;
-amplasarea grupurilor sanitare in curtea unitatilor, lipsa apei la grupurile sanitare
-scoli si gradinite in aceeasi incinta, fara intrare separata
Controale comune cu alte institutii
Impreuna cu alte institutii publice (Politia Locala, DSVSA, Garda de Mediu) inspectorii sanitari
din cadrul compartimentului Controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca au participat la 14
actiuni comune de control.
Sesizari
Serviciul de control in sanatate publica, pana in acest moment, a primit spre rezolvare un numar
de 115 sesizari legate de mediul de viata al populatiei si 19 sesizari legate de domeniul medical.
Toate sesizarile au fost solutionate in termenul prevazut de lege.
Unitati sanitare
Conform planului de activitate reprezentantii compartimentului Control in unitati sanitare au
mai efectuat un numar de 206 controale igienico-sanitare in unitati de diferite profiluri (camine batrani,
laboratoare de analize medicale, cabinete de medicina dentara, cabinete de medicina de familie), 15
recontroale, 23 controale integrate in spitale si 244 controale in sectiile unitatilor sanitare cu paturi.
S-au depistat urmatoarele neconformitati pentru care s-au aplicat 12 sanctiuni contraventionale:
- neracordarea unui cabinet medical din mediul rural la reteaua de apa potabila;
- neasigurarea lantului de frig in cabinetele medicilor de familie;
- neasigurarea microclimatului, curateniei si dezinfectiei in cabinetele medicilor de familie;
- sterilizare necorespunzatoare in cabinete de medicina dentara;
- neetichetarea corespunzatoare a probelor alimentare la un camin de batrani.
Cosmetice si biocide
S-a efectuat un numar de 214 controale pe produse cosmetice si s-au controlat 4498 produse, sau recoltat 46 de probe sterilitati de pe instrumentarul din saloanele de infrumusetare si 4 probe produse
cosmetice, s-au retras de la comercializare 303 produse si s-au aplicat 12 sanctiuni contraventionale.
S-au efectuat 423 controale in unitati care utilizeaza si comercializeaza produse biocide si s-a
aplicat o sanctiune contraventionala.
COMPARTIMENTUL ECONOMIC-ADMINISTRATIV
Activitatea compartimentului buget – finante/contabilitate se desfasoara la nivelul Directiei de
Sanatate Publica Braila pe baza Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat si repartizat de catre
Ministerul Sanatatii, ordonatorul principal de credite, in conditiile legii.
In anul 2014 Directia de Sanatate Publica Braila si-a desfasurat activitatea pe baza Bugetului de
Venituri si Cheltuieli aprobat in suma de 29.665,720 mii lei, din urmatoarele surse de finantare:
Bugetul de Stat 24.119,72mii lei, din care :
- D.S.P. Braila - 4.593 mii lei ( 3.777 mii lei cheltuieli de personal, 816 mii lei cheltuieli
cu bunuri si servicii) – executat 4.489 mii lei ( 3.736 mii lei cheltuieli de personal , 753 mii
lei cheltuieli cu bunuri si servicii)
- Actiuni de sanatate AAPL –14.435,720 mii lei– executat 14.396,469 mii lei;
- Programe nationale de sanatate AAPL – 1.774 mii lei – executat 1.570,362 mii lei;
- Finantare dispensare medicale scolare AAPL – 2.554 mii lei– executat 2.520,706 mii lei;
- Transferuri intre unitati ale administratiei publice – 763 mii lei – executat 759,918 mii
lei;
Venituri proprii ale Ministerului Sanatatii-Accize 5.163 mii lei, din care :
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D.S.P. Braila -336 mii lei;
Programe nationale de sanatate AAPL si Finantare UPU Spitalul Judetean de Urgenta Braila –
-4827 mii lei.
Venituri proprii din prestari servicii conf HG 59/2003 - 383 mii lei
Creditele bugetare repartizate si deschise de catre Ministerul Sanatatii pentru Directia de
Sanatate Publica Braila, precum si sumele realizate din venituri proprii au fost utilizate prin aplicarea si
respectarea Ordinului ministrului finantelor publice nr 1792/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, a Legii 500/2002 privind
finanţele publice, cu responsabilitate pentru realizarea unei execuţii bugetare prudente şi conforme
exigenţelor unei politici economice şi financiare cât mai riguroase, manifestându-se exigenţă în
folosirea eficientă a fondurilor publice.
Creditele bugetare alocate pe titlul 10 “Cheltuieli de personal” in suma de 3.777 mii lei, au fost
utilizate pentru plata drepturilor salariale si a contributiilor privind cheltuielile de personal pentru
perioada ianuarie – decembrie 2014, conform statului de functii aprobat in conformitate cu bugetul
aprobat si repartizat, cu respectarea disciplinei financiare.
Creditele bugetare alocate pentru titlul 20 “ Bunuri si servicii- Cheltuieli de intretinere” in suma
de 816 mii lei au fost utilizate pentru asigurarea bunurilor, serviciilor si lucrarilor necesare bunei
functionari a tuturor compartimentelor pentru perioada ianuarie – decembrie 2014.
Sumele alocate prin bugetul anului 2014 tot la titlul 20 cu destinatie “Finantarea unor actiuni de
sanatate din cadrul unitatilor sanitare” in suma de 14.435,720 mii lei au fost utilizate pentru plata
cheltuielilor de personal pentru unitatile de primiri urgente si SMURD, medici rezidenti, burse medici
rezidenti, dispensare TBC si CSM, cabinete de medicina sportiva, cabinete de planning familial si
cabinetele medicale scolare si dentare din unitatile de invatamant pentru perioada ianuarie – decembrie
2014.
Pentru asigurarea actiunilor de sanatate mai sus mentionate au fost intocmite un numar de 5
contracte de finantare a unitatilor sanitare din subordinea autoritatilor publice locale, respectiv :
Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Spitalul de Pneumoftiziologie Braila, Spitalul de Psihiatrie “Sf.
Pantelimon”Braila, Spitalul Orasenesc Faurei si Dispensarele medicale scolare.
Creditele bugetare alocate pentru titlul 51”Transferuri – pentru actiuni de sanatate” in suma de
763 mii lei au fost utilizate pentru plata cheltuielilor de personal catre asistenti comunitari si mediatorii
sanitari in 20 de unitati administrativ teritoriale din judet, precum si asigurarea a o parte din cheltuielile
Unitatii Medico – Sociale Ianca pentru perioada ianuarie – decembrie 2014.
In cadrul activitatii desfasurate in compartimentul buget – finante - contabilitate s-a acordat o
atentie deosebita calitatii lucrarilor de planificare si executie financiara, de contabilitate si analiza,
urmarindu-se in permanenta cresterea competentei profesionale si a raspunderii intregului personal al
compartimentelor implicate.
Tot in cadrul biroului buget s-a desfasurat activitatea de colectare, centralizare si transmitere
catre Ministerul Sanatatii – Directia Generala Economica a cererilor de finantare lunare, necesare
deschiderilor de credite ce au finantat derularea activitatilor zilnice atat a DSP Braila cat si a celorlalte
unitati sanitare.
Alte activitati desfasurate:
-intocmirea ordinelor de plata pentru efectuarea platilor din conturile deschise la Trezoreria mun.Braila,
privind cheltuielile de bunuri si servicii(din bugetul de stat, venituri proprii , cat si din accize) pentru
activitatea proprie ;
-finantarea lunara a actiunilor de sanatate , a programelor de sanatate transferate autoritatilor publice
locale ,conform actelor normative in vigoare, in limita creditelor deschise lunar la MS, pe baza
solicitarii de fonduri
-intocmirea lunar /trimestrial pe baza datelor operative, a contului de executie din venituri proprii si
accize pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, a contului de executie cheltuieli pentru activitatea
proprie, care se inainteaza la MS la termenul stabilit.
- intocmirea situatiilor financiare lunare, trimestriale si anuale si raportarea la Ministerul Sanatatii,
- Inregistrarea zilnica in programul informatic de contabilitate a angajamentelor, propunerilor si
ordonantarilor bugetare în conformitate cu prevederile legale cuprinse în Ordinul ministrului
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finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi
completările ulterioare si semnarea la compartimentele de specialitate, CFP si la ordonatorul de
credite al institutiei;
- Urmarirea situatiei bugetului angajat la zi, pe surse de finantare, incadrarea sumelor angajate in
bugetul aprobat;
- Urmarirea situatiei sumelor ramase neachitate catre furnizori, lunar ;
Politicile contabile ale Directiei de Sanatate Publica Braila respecta protejarea fondurilor
publice, legislatia in vigoare, reglementarile transmise prin Ordine ale ministrului sanatatii si prin
deciziile interne ale directorului executiv.
Sunt respectate principiile generale ale contabilitatii de angajament si sunt aplicate procedurile
operationale specifice.
Pe parcursul anului 2014 s-au monitorizat si raportat cheltuielile de personal, cheltuielile de
investitii, programele nationale de sanatate ( indiferent de sursa de finantare) platile restante, s-au
analizat, verificat si centralizat situatiile financiare proprii conform ordinelor emise de Ministerul de
Finante si precizarilor transmise de Ministerul Sanatatii – Directia Generala Economica.
In conformitate cu sarcinile ce revin compartimentului administrativ, in anul 2014, s-au
intocmit si s-au transmis Ministerului Sanatatii documentatii privind programul de investitii pe 2014 in
valoare de 142 mii lei din care s-a aprobat suma de 38 mii lei alocata din veniturii proprii, aceasta fiind
repartizata astfel:
achizitie detector multi gaz in valoare de 18mii lei,
achizitie software pentru sonometru in valoare de 10mii lei,
achizitie program informatic necesar serviciului control in sanatate publica in valoare
de 10mii lei.
ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE
In cadrul compartimentului de achizitii publice, personalul de specialitate in cursul perioadei
ianuarie – decembrie 2014 a avut urmatoarea activitate :
- a asigurat codificarea produselor, serviciilor in sistemul de grupare si codificare CPV
- a intocmit documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei in cadrul procedurilor de achizitie
publica desfasurate la nivelul DSP Braila;
- a urmarit executarea lucrarilor si indeplinirea serviciilor specifice contractate;
- a organizat receptiile la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie;
- a verificat indeplinirea calitatii lucrarilor executate, in perioada de garantie;
- a pus la dispozitia comisiilor de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica de servicii si lucrari,
analize tehnice necesare stabilirii ofertei castigatoare;
- a elaborat programul anual al achizitiilor publice al DSP Braila,
- a coordonat si controlat derularea achizitiilor directe la nivelul structurilor din cadrul DSP Braila;
- a estimat valoarea fiecarui contract de achizitie publica si propune procedura de achizitie aplicabila;
- a asigurat organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitie publica, urmarind derularea
contractelor de achizitie publica atribuite;
- a intocmit dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract atribuit;
- tine evidenta contractelor de achizitie publica la nivelul intregii institutii;
Situatia achizitiilor publice in raport cu planul anual de achizitii publice aprobat - pe anul 2014
se prezinta astfel:
- 30 acte aditionale;
–
dosare achizitie publica elaborate defalcate dupa cum urmeaza :
- Furnizare de bunuri si produse comune – 32 dosare;
- Furnizare medicamente, vaccinuri si reactivi – 36 dosare;
- Furnizare consumabile medicale – 14 dosare;
- Prestari de servicii – 15 dosare;
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- Executie de lucrari – 7 dosar.
De asemenea s-au efectuat proceduri de achizitii publice pentru : medicamente, materiale
sanitare, reactivi, intretinere si reparatii IT, dotare cu consumabile, pentru IT, dotare cu materiale
birotica si papetarie, rechizite; s-au derulat proceduri de asigurare a necesarului de materiale pentru
asigurarea activitatii de intretinere si reparatii efectuate la sediile institutiei.

COMPARTIMENT STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ IN SANATATE PUBLICA
•

•

•

•
•

•

•

•

•

Centralizarea bolilor infecto-contagioase- Dări de seamă lunare, trimestriale şi anuale
privind bolile infecţioase şi parazitare. S-au centralizat lunar bolile infecto- contagioase
raportate de compartimentul pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, de spitale,
de medicii de familie, de laboratoarele de analize medicale din spitale si reteaua privata
(cazurile de giardioza si antigen HBS pozitive, si s-au facut raportări pana la termenele
indicate catre Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică al Ministerului
Sănătăţii Bucureşti;
Darea de seamă departamentală trimestrială şi anuală privind principalii indicatori ai
cunoaşterii sănătăţii S-au centralizat raportarile de la 145 cabinete ale medicilor de familie
(bolnavi cronici in evidenta, gravide,) de la 4 spitale (intreruperea cursului sarcinii, evidenta
bolnavilor tuberculosi, evidenta bolnavilor de cancer, evidenta diabetului zaharat, evidenta
bolnavilor psihici, bolnavi iesiti din spital) de la compartimentul pentru supravegherea şi
controlul bolilor transmisibile (imunizarea populatiei, infectii nozocomiale), de la cabinetele
de specialitate obstetrica- ginecologie private (intreruperile de sarcina) si trimestrial s-a raportat
la Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii
Bucureşti.
Centralizarea lunară a buletinelor statistice pentru născuţii vii; calcularea indicatorilor
demografici. In anul 2013 s-au centralizat 2302 buletine statistice pentru nascutii vii; s-au
calculat apoi indicatori lunari demografici (date despre nascuti, mortalitatea infantila) si s-au
transmis in termenele stabilite la M.S. Direcţia Asistenţă Medicală.
Codificarea lunară a buletinelor statistice de deces. S-au codificat un numar de 4641 de
buletine statistice de deces si apoi s-au centralizat pe localitati, locul decesului, cauze de deces
şi s-au calculat indicatori de mortalitate;
Registrul deceselor de cauza violentă; lunar s-au selectat din totalul de buletine statistice de
deces cele cu moarte violenta (accidente, sinucideri, omucideri). Lunar Serviciul de Medicina
Legala a trimis catre compartimentul nostru registrul de morti violente care s-a comparat cu
cu buletinele selectate si s-a finalizat cu codificarile medicale apoi s-a trimis lunar la Centrul
Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii Bucureşti.
Codificarea si centralizarea lunară a anchetelor de deces 0-1 ani, perinatale, 1-4 ani,
decese mamă; S-au completat si codificat 28 anchete de deces 0-1 an, 25 anchete perinatale, si
4 anchete 1-4 ani, apoi s-au trimis la termen catre Centrul Naţional de Statistică şi Informatică
în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii Bucureşti.
Darea de seamă statistică departamentală privind morbiditatea prin incapacitatea
temporară de muncă S-a centralizat datele date de la cabinetele de intreprindere care
deservesc mai mult de 200 de angajati, pe ramuri de activitate. Datele au servit atat completarii
Darii de seamă departamentale trimestrială privind principalii indicatori ai cunoaşterii sănătăţii
cat si completarii Sintezei anuale a stării de sănătate a populaţiei si a activităţii medico-sanitare.
Centralizatorul anual de morbiditate al cabinetelor medicale de familie urban şi rural şi
în Centralizatorul anual al morbidităţii din ambulatoriile integrate ale spitalului; S-au
centralizat datele de la 147 cabinete medicale de familie si de la 4 ambulatorii integrate
spitalelor, datele cumulate se raporteaza la termen la Centrul Naţional de Statistică şi
Informatică în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii Bucureşti.
Dare de seama privind activitatea spitalului, Cap 2 , s-a completat de cele 4 spitale si s-a
trimis la Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică al Ministerului
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Sănătăţii Bucureşti. Compartimentul nostru cumuleaza datele in Sinteza anuala a stării de
sănătate a populaţiei si a activităţii medico-sanitare.
•

•

•

•
•

•

•
•

•

Activitatea anuală a statiei de salvare, Activitatea CTS, a Laboratorului de Medicină
Legală, a unităţilor sanitare balneare; S-a completat anual de aceste unitati si s-a trimis la
Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii
Bucureşti. Compartimentul nostru a cumulat datele in Sinteza anuala a stării de sănătate a
populaţiei si a activităţii medico-sanitare.
Centralizatorul morbidităţii cabinetelor medicale şcolare în anul şcolar 2012-2013; s-au
centralizat formularele de la cele 16 dispensare scolare din judetul Braila dupa finalizarea
anului scolar si s-a trimis formularul centralizat la termen la Centrul Naţional de Statistică şi
Informatică în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii Bucureşti.
Lista anuală nominală a unităţilor sanitare cu paturi şi a celor fără paturi comparativă
cu anul precedent; Nota explicativă a diferenţelor faţă de anul precedent; Copia după
avizele acordate de Ministerul Sănătăţii, privind modificările intervenite în cursul anului
în structura unităţilor; Acesta lista a fost intocmita pe baza datelor primite de la cele 4
spitale, DSP, SAJ, CTS si a fost raportata la termen la Centrul Naţional de Statistică şi
Informatică în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii Bucureşti.
Centralizarea structurii paturilor din spitale pe specialitati; S-09 este aplicatia in care se
trec paturile din spitalele judetului Braila, pe specialitati. A fost raportata la termen la Centrul
Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii Bucureşti
Centralizatorul activitatii spitalului) S-au centralizat
in EC-SAN formularele
spitalelor(miscarea bolnavilor si cheltuielile pe sectii, pe medicamente). A fost raportata la
termen la Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică al Ministerului
Sănătăţii Bucureşti
Fişa anuala a localităţii pentru fiecare localitate a judeţului Braila, sector medical public
si privat. Datele colectate pe parcursul anului s-au centralizat pe localitatile judetului
Braila ( populatie, nr. unitati sanitare, nr. personal pe specialitati). Lucrarea a fost trimisa la
termen la Directia Regionala de Statistica Braila.
Furnizarea datelor statistice specifice pentru evaluarea impactului asupra sanatatii a
polunatilor atmosferici si a schimbarilor climatice- lucrare anuala
Centralizarea anuala a datelor statistice in Evaluarea impactului poluanţilor din aer
asupra stării de sănătate a populaţiei judeţului Brăila-date demografice, indicatori de
in comun cu
sănătate (rate mortalitate, morbiditate specifică) – lucrarea s-a facut
Compartimentul Evaluare a Factorilor de Risc din Mediul de Viaţă si de Muncă si s-a raportat
la termen la Institutul de Igiena.
SAN-URI PUBLICE SI PRIVAT urban si rural
-numărul unităţilor sanitare şi al pacienţilor in unităţile sanitare;
-numărul paturilor din spitale, pe specialităţi;
-numărul consultaţiilor de tip ambulator acordate pacienţilor, in unităţile sanitare;
-dotarea unităţilor cu echipamente medicale cu tehnologie avansată;
-numărul personalului cu studii superioare, cu studii medii existent la sfârşitul anului, pe
grupe de vârstă,
-tipuri de unităţi sanitare; după tipul programului de lucru; numărul medicilor după
specialitatea medicală;
-cheltuielile unităţilor sanitare cu paturi şi fără paturi pe surse de finanţare, categorii de
cheltuieli şi tipuri -de unităţi; pe surse de finanţare, categorii de cheltuieli şi tipuri de
unităţi;
S-au centralizat date de la 145 cabinete medicale de familie, 131 cabinete stomatologice, 162
cabinete de specialitate, 97 farmacii, 47 drogherii, 34 de laboratoare medicale,
71
laboratoare de tehnica dentara. Lucrarile au fost duse la la termen la Centrul Naţional de
Statistică şi Informatică în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii Bucureşti si la Directia
Regionala de Statistica Braila
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•

•

•
•
•
•

Sinteza anuală a stării de sănătate a populaţiei si a activităţii medico-sanitare.
Sinteza cuprinde datele din dările de seamă şi centralizatoarele unităţilor sanitare bugetare
subordonate., a spitalelor, a CMI. S-au mai cumulat rapoarte ale compartimentelor din cadrul
DSP (epidemiologie, inspectie sanitara, laboratoare, RUNOS, etc). Lucrarea s-a raportat la
termen la Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică al Ministerului
Sănătăţii Bucureşti;
Centralizarea consumului trimestrial de medicamente din unitatile sanitare cu paturi conform
Ordinului Ministerului Sanatatii nr.1091/03.08.2010; cele 4 spitale au transmis trimestrial
machetele si compartimentul nostru a centralizat aceste machete si le-a trimis la termen la
Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii
Bucureşti
Actualizarea anuala si tinerea la zi a Registrului Medicilor, si a nomenclatorului de unitati
sanitare din judet – aplicatie nationala.
Intretinerea postei electronice oficiale a institutiei-permanent.
Site-ul DSP s-a actualizat lunar cu informatiile despre salariile nete ale personalului si alte
informatii de actualitate.
Compartimentul Statistică şi Informatică in Sanatate Publica a pus la dispoziţia tuturor
structurilor interne interesate toate datele solicitate şi a pus la dispoziţia structurilor externe
direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti date statistice medicale, cu
acordul conducătorului direcţiei şi în conformitate cu legislaţia în vigoare; a transmis informări
operative, în timp real, persoanelor cu atribuţii de decizie; a colaborat cu structurile responsabile
pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile şi netransmisibile în realizarea
rapoartelor periodice.

COMPARTIMENT RUNOS

În cursul anului 2014 activitatile compartimentului RUNOS prevăzute în R.O.F. s-au desfăşurat
conform prevederilor legale, respectându-se termenele impuse si au fost urmatoarele:
• pe parcursul lunii ianuarie s-a efectuat evaluarea personalului pentru anul 2013, intocmindu-se
adrese de inaintare a rapoartelor de evaluare pentru funcţionarii publici şi a fişelor de evaluare
pentru personalul contractual către şefii/coordonatorii de compartimente conform prevederilor
HGR nr. 611/2008 si OMS nr. 1229/2011;
• s-au intocmit lucrari in vederea inscrierii pentru participarea la examenul de medic specialist din
sesiunile martie 2014 si septembrie;
• s-au intocmit lucrari in vederea inscrierii pentru participarea la examenul de rezidentiat din
sesiunile iunie 2014 si noiembrie;
• s-au operat modificările survenite in situaţia funcţiilor publice pe portalul ANFP ca urmare a
suspendarii de drept a raportului de serviciu, a transferului si a promovarii temporare;
• s-au operat in REVISAL si transmis la ITM Braila modificările survenite in situaţia funcţiilor
contractuale ca urmare a modificarii salariului de baza si sporului de conditii periculoase,
suspendarii, incetarii de drept a contractului individual de munca;
• s-a organizat acţiunea de completare şi colectare a declaraţiilor de avere şi de interese pentru
anul 2013;
• s-a intocmit si transmis catre Ministerul Sanatatii Planul de formare profesională pentru anul
2014;
• s-au intocmit lucrări pentru Ministerul Sănătăţii şi alte instituţii, la solicitarea acestora;
• s-au întocmit dări de seama lunare cuprinzand si centralizarea datelor unităţile sanitare din
judetul Braila;
• s-a intocmit darea de seama cf. prevederilor HGR 186/1995;
• s-a intocmit lucrarea anuală SAN, pentru anul 2013;
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•
•

s-a intocmit si transmis lunar situatia conform OMS nr. 167/2014-burse rezidenti;
s-au redactat procesele verbale ale Comitetului Director al institutiei si s-au emis Hotararile
aferente;
• s-au inregistrat, redactat si emis dispoziţii referitoare la:
- modificarea salariului de baza brut in cazul unor salariati, urmare a Deciziei civile nr.
2320/2013 a Curtii de Apel Galati si a Sentintei civile nr. 621/2013 a Tribunalului
Braila;
- suspendarea de drept a raportului de serviciu in cazul functionarilor publici;
- detaşarea/ prelungirea detaşării in cadrul institutiei;
- acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca;
- alte dispoziţii conform prevederilor legale, care s-au multiplicat, s-au înmânat
persoanelor menţionate sub semnătură, s-au arhivat în dosarul de dispoziţii si la dosarul
profesional/personal.
• s-au desfasurat alte activitati specifice compartimentului RUNOS:
- actualizarea dosarelelor profesionale şi de personal;
- actualizarea procedurilor operationale RUNOS;
- evidenţa efectuării concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără
plată, a orelor suplimentare şi a recuperărilor pentru întreg personalul;
- evidenţa si completarea condicilor de prezenţă cu situaţia zilnică a fiecărui salariat şi
întocmirea pontajului lunar;
- adeverinte cu drepturile salariale solicitate de fosti angajati ai institutiei, necesare pentru
dosarul de pensie;
- situaţii privind stagiile medicilor rezidenţi;
- s-a desfasurat procedura de organizare a concursului in vederea ocuparii postului vacant
de asistent medical principal igiena din cadrul compartimentului evaluarea factorilor de
risc din mediul de viata si munca
• s-au eliberat la solicitarea salariatilor:
- adeverinţe cu zilele de concediu medical;
- adeverinţe pentru bănci, conform solicitărilor;
- adeverinte in vederea completarii dosarelor de pensie;
- certificate/recomandari de recunoastre in UE a studiilor medicale;
- alte adeverinte solicitate cu privire la date de personal si/sau salarizare.
• s-au intocmit lucrarile specifice de salarizare:
- s-au intocmit statele lunare de plata a salariilor;
- s-a intocmit statul de functii si a fost transmis Ministerului Sanatatii in vederea aprobarii;
- s-au centralizat salariile şi s-au calculat datoriile faţă de bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale, s-au întocmit viramentele şi s-a realizat verificarea;
- s-a întocmit documentaţia de recuperare de la CJAS Braila a sumelor pentru concedii şi
indemnizaţii medicale;
- s-a elaborat documentaţia privind necesarul pentru cheltuielile cu salariile aferente
aparatului propriu al direcţiei şi s-a transmis Comp. Contabilitate pentru fundamentarea bugetului
de venituri şi cheltuieli;
- s-a întocmit declaratia fiscala D205 aferenta anului 2013 in termenul legal prevazut de
lege;
- s-au întocmit şi s-au depus lunar declaraţiile 100 şi 112 privind obligaţiile de plată la
bugetul asigurărilor sociale de stat;
- s-a acordat viza CFP pentru cheltuieli materiale;
- s-au intocmit urmatoarele lucrari specifice compartimentului Buget-Finante/Contabilitate:
- monitorizarea cheltuielilor de personal ale DSP Braila (pana in luna octombrie 2014);
- intocmirea NC pentru cheltuiala de personal si a OP pentru plata drepturilor salariale si
a cotelor catre bugetul de stat (pana in luna octombrie 2014).
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AUDIT PUBLIC INTERN
1. Structura organizatorica – D.S.P.J. Braila a avut constituit un compartiment de A.P.I., cu
urmatorul mod de organizare (existent si in prezent) :
- numarul de posturi de auditori interni prevazute : 1 post de executie;
- numarul de posturi de auditori interni ocupate : 1 post de executie, functionar public, superior.
2. Independenta functionala a compartimentului de audit public intern – partial a fost
asigurata independenta auditorului din cadrul compartimentului de audit public intern.
3. Realizarea pregatirii profesionale a auditorului intern – curs cu tema „Derularea activitatii de
audit intern in sectorul public prin prisma noilor modificari legislative – H.G. nr. 1086 / 2013”,
organizat in perioada 27 – 29 iunie 2014 la Galati, de TSI CONSULTANTA&TRAINING SRL, in
cadrul programului de perfectionare, pentru ocupatia de AUDITOR INTERN IN SECTORUL
PUBLIC, cod COR 241306.
4. Realizarea misiunilor de audit intern : Planul actiunilor de audit pentru anul 2014, a fost
realizat in proportie de numai 40 %, din cauza prelungirii exagerate a unor termene, precum si crearea
blocajelor actuale. Planul de audit pe anul 2014 prevedea realizarea unui numar de 4 misiuni, din care a
fost realizata doar una, cea de la Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica (daca se
semneaza documentele de catre conducerea executiva a unitatii) si realizarea in proportie de
aproximativ 60 % a celei de la Compartimentul Achizitii Publice.
S-a desfasurat un control tematic, privind modul de recuperare a pagubei in suma de 6500 lei,
reprezentand cheltuieli de judecata catre reclamanti, conform Deciziei civile nr. 2320 / 28.11.2013,
pronuntata de Curtea de Apel Galati, in urma procesului cu privire la stabilirea salariului de baza la
reancadrare ca personal contractual, dupa aplicarea prevederilor O.M.S. nr. 1078 / 2010, pentru 13
salariati din cadrul unitatii. Acest control tematic a avut la baza hotararea luata de comitetul director, in
sedinta din data de 20.01.2014 si adusa la cunostinta auditorului, pe data de 04.03.2014, de catre
Compartimentul R.U.N.O.S. / D.S.P.J. Braila. Compartimentului Audit Public Intern i-a revenit sarcina
de a analiza si de a propune modul de recuperare a acestei cheltuieli, care trebuie platita din veniturile
proprii ale institutiei. In urma analizei documentelor respective, auditorul a propus si s-a aprobat ca
suma de 6500 lei (3900 lei la instanta de fond si 2600 lei in recurs), reprezentand cheltuieli de judecata
– onorariul avocat catre reclamanti, sa fie platita din veniturile proprii ale institutiei, neexistand la
nivelul unitatii noastre persoane care sa se faca vinovate si carora sa li se impute, total sau partial, acest
prejudiciu.
Conform Hotararii nr. 21 a Comitetului Director din data de 13.11.2014, s-au adus la cunostinta
auditorului urmatoarele :
pana la data de 14.11.2014, ora 14.00 sa prezinte conducerii orice aviz sau certificat pe
care il detine si care atesta calitatea de auditor, in conformitate cu prevederile legale;
s-a hotarat ca pana la momentul prezentarii documentelor conducerea nu va mai aviza
nicio lucrare intocmita in calitate de auditor intern.
Dupa aceasta data, a rezolvat problemele pe linia atributiilor suplimentare trecute in fisa
postului, in special pe cele ale functionarului de securitate.
4.3. Urmarirea recomandarilor – Modul de implementare a recomandarilor formulate de catre
auditor, este urmarit si monitorizat in permanenta, pe baza „Planului de actiune pentru implementarea
recomandarilor” si a „Fisei de urmarire a implementarii recomandarilor”, documente intocmite pentru
fiecare misiune de audit realizata, respectiv pe baza raportarilor periodice, primite din partea
structurilor auditate, cu privire la stadiul implementarii recomandarilor, dar si prin verificari la fata
locului.
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COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL
Activitatea desfasurata in anul 2014, in cadrul compartimentului de relatii cu publicul a constat in :
• evidenta repartizarii petitiilor in conformitate cu OG nr. 27/2002;
• monitorizarea solutionarii petitiilor si comunicarea catre petenti in conditiile legii:
In ceea ce priveste activitatea desfasurata in conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul
acces la informatiile de interes public, s-a asigurat raspunsul conform pentru 13 solicitari.
S-a asigurat:
- informarea cu privire la coordonatele de contact ale Directiei de Sanatate Publica, respectiv
denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
- colaborarea cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii pentru realizarea
obiectivelor de comunicare prin mass-media sau prin mijloace proprii;
- in vederea satisfacerii cerintelor populatiei s-a organizat si afisat programul de audiente al
conducerii Directiei de Sanatate Publica, in cadrul caruia s-au inregistrat 9 audiente solutionate fata de
problemele ridicate ;
- desfasurarea optima a activitatii de relatii cu publicul;

COMPARTIMENT AVIZE /AUTORIZARI
In baza OMS nr. 1030/2009 completat si modificat cu OMS nr. 251/2012 si OMS nr. 1185/2012
s-au eliberat conform Registrului de autorizatii nr. 5/06.01.2014 :
- autorizatii sanitare de functionare in baza
declaratiei pe propria raspundere
= 19
- autorizatii sanitare de functionare in baza
referatului de evaluare
= 61
- asistenta specialitate
= 240
- certificarea conformitatii
= 72
- viza anuala
= 12
Nu au fost emise notificari de respingere
Conform Legii nr. 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare au fost inregistrate si
repartizate - comp. Inspectie 3970 declaratii pe proprie raspundere
In anul 2014 au fost inregistrate in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, în conformitate cu
legislaţia în vigoare, un numar de 20 certificate de inregistrare si au fost eliberate 13 autorizatii de
libera practica conform legislatiei in vigoare.
In partea a IV a Registrului Unic al Cabinetelor au fost inregistrate 4 cabinete pentru ingrijiri la
domiciliu.
COMPARTIMENTUL JURIDIC
Compartimentului juridic, a desfasurat urmatoarele activitatati :
1. Formularea intampinarilor , recursurilor , apelurilor , depuneri de acte in aparare, prezenta la 42
termene de judecata la un numar de 14 dosare din care:
- 3 dosare in curs de solutionare din anul 2012
- 9 dosare in curs de solutionare din anul 2013.
- 2 dosare in curs de solutionare din anul 2014.
Cele 14 dosare au avut sau au ca obiect :
- plangeri contraventionale impotriva proceselor –verbale de constatare a contraventiilor in domeniul
sanitar - 8 dosare
- incetare contract individual de munca – OUG nr.77/2013 – 1 dosar
- anulare dispozitie de incetare a numirii in functia de director medical interimar la SAJ Braila – 1
dosar
- eliberare document prevazut de art.9 alin.2 din H.G nr. 839/2010 – 1 dosar
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- anulare hotarare comitet director DSP Braila – OUG 77/2013 – 1 dosar
- contestatie impotriva dispozitiei de incetare a contractului individual de munca in baza Legii
nr.53/2014, de aprobare a OUG nr.144/2008 – 1 dosar
- eliberare certificat medico-legal emis de Derviciul de medicina-legala – 1 dosar
2. S-au transmis compartimentului juridic 4 sesizari , in conformitate cu prevederile O.G nr. 27/2002
din care: - una a fost transmisa spre competenta solutionare Spitalului de Psihiatrie Sf. Pantelimon
Braila. S-a formulat raspuns de spital, un exemplar din acesta fiind transmis si directiei.
- o sesizare transmisa de Corpul de control al Ministrului Sanatatii, careia i s-a formulat raspuns
in termen.
- 2 sesizari rezolvate in termen legal si cu raspunsuri catre petenti.
3. Au fost transmise cu adrese, catre Directia Finantelor Publice Locale Braila , un numar de 25
procese-verbale de constatare a contravantiilor pentru executarea silita conform prevederilor art.37
din O.G. nr.2/2001, la care s-au trimis confirmarile de primire a debitelor.
4. Au fost avizate in vederea aplicarii Apostilei de la Haga, actele de la un numar de 15 cereri.
5. Au fost transmise Spitalului de Psihiatrie “ Sf. Pantelimon “ Braila un numar de 30 sentinte penale
si civile pentru aplicarea masurilor prevazute de art.113( 109) si 114 (110) din Codul penal si art.940
din noul Cod civil in vederea supravegherii permanente a unor persoane puse sub interdictie
judecatoreasca.
6. In perioada 01.01.- 31.12.2014 s-au intocmit un numar de 88 referate in urma studierii a 88 dosare
in vederea eliberarii autorizatiilor sanitare sau a avizelor sanitare.
7. Au fost vizate contractele incheiate de compartimentele achizitii si asistenta si programe de sanatate
din cadrul directiei.
8. Au fost vizate un numar de 118 dispozitii intocmite de compartimentul RUNOS din directie.
9. S-au formulat raspunsuri la 3 adrese de la Ministerul Sanatatii , Organele de Politie si DSPJ Sibiu,
cu privire la persoane disparute.
10. S-au formulat 3 raspunsuri la adresele Judecatoriei Faurei cu privire la punerea in executare a
sentintei penale de luare a masurii de siguranta a obligarii la tratament si cu privire la o persoana, daca
aceasta figureaza in evidentele spitalului de psihiatrie ca internata la data solicitarii.De asemenea s-a
returnat Judecatoriei o sentinta civila care privea Directia Serviciilor Publice Braila.
11. S-a formulat raspuns la contestatia petentului
activitatii la Plaja solar- Lacul Sarat.

Mustata Alexandru, cu privire la suspendarea

REGISTRATURA SI SECRETARIAT
- s-au inregistrat si s-a tinut evidenta lucrarilor primite sau transmise prin fax, un numar de
9686 documente;
- s-a asigurat transmiterea corespondentei in cadrul compartimentelor functionale ale Directiei
de Sanatate Publica, cu confirmarea primirii acestora si transmiterea raspunsurilor prin
intermediul postei/ postei militare, in functie de specificul lucrarii;
- s-a intocmit evidenta deplasarilor in teren ale salariatilor Directiei de Sanatate Publica, fiind
inregistrate un numar de 614 ordine de deplasare;
- s-a asigurat evidenta datelor de contact ale institutiilor publice locale si centrale, precum si a
persoanelor care fac parte din conducerea acestora si actualizarea lor.
DIRECTORUL EXECUTIV
La nivelul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Braila, in anul 2014, a organizat si
coordonat activitatea, asigurand conditiile desfasurarii activitatii conform prevederilor legale in
vigoare, monitorizand si asigurand accesul la asistenta medicala a persoanelor.
A monitorizat evolutia indicatorilor fizici si de eficienta aferenti programelor nationale de
sanatate si a analizat impreuna cu medicii coordonatori imbunatatirea rezultatelor acestora, activitatea
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fiind desfasurata cu incadrarea in bugetul trimestrial si anual, conform naturii cheltuielilor
specifice cu incadrarea in termenele de raportare in baza contractelor de finantare incheiate.
A urmarit modul in care se asigura finantarea, precum si stocurile de medicamente in cadrul
programelor pentru tratamentul bolnavilor oncologici si de HIV/SIDA, cu analiza saptamanala si cu
asigurarea raportarilor catre Institutia Prefectului – Judetul Braila si catre Ministerul Sanatatii, conform
cerintelor si a informat in timp real Ministerul Sanatatii fata de problemele aparute, comunicand
totodata si masurile dispuse pentru redresarea urgenta a situatiilor.
A monitorizat intregul proces de eliberare a notificarilor si autorizatiilor, asigurand si
colaborarea cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar, cu autoritatile publice locale si
cu alte institutii publice.
A solicitat si impus permanent serviciului de control in sanatate publica respectarea cu strictete
a cadrului legislativ si a asigurat constituirea de echipe mixte de control cu alte autoritati.
In calitate de ordonator secundar de credite a aprobat angajarea, lichidarea si ordonantarea
cheltuielilor in conditiile legii, cu respectarea implementarii reglementarilor Legii responsabilitatii
fiscal-bugetare si a aplicat la termen masurile dispuse de Ministerul Sanatatii.
A pus accent pe mediatizarea importantei si necesitatea infiintarii centrelor de permanenta la
nivelul judetului (premise reale existand in municipiul Braila), singurul impediment constatat fiind
lipsa acordului de vointa liber exprimat al medicilor de familie. In cadrul deselor discutii purtate cu
Primarii de comune, cu Primarul Municipiului Braila si cu medicii de familie s-a punctat importanta
activitatii prin centrele de permanenta dar si obligatia ce le revine de a respecta toate indatoririle fata de
pacienti, pentru a avea un act medical de calitate.
In cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta a asigurat de fiecare data cerintele si
logistica specifice fiecarei situatii, conform procedurilor stabilite, inclusiv catagrafia persoanelor cu
risc.
A participat la videoconferintele pe tema situatiilor de urgenta, la Prefectura Judetului Braila si
in urma informatiilor primite a asigurat transmiterea operativa a atentionarilor meteorologice primite de
la nivelul ISU “Dunarea” Braila catre medicul sef, inspectorul sef al DSP Braila si catre unitatile de
dializa, centrul de permanenta, unitatile sanitare cu paturi, medicii de familie din mediul rural, de pe
raza judetului Braila, prin sms, fax si email, subliniind inca o data obligatiile ce le revin, constituind la
necesitate grup operativ, in vederea “urgentarea masurilor de evacuare din zonele blocabile/greu
accesibile a gravidelor la termen/cu risc si a dializatilor”, conform recomandarilor primite pe sms de la
nivelul COSU – Ministerul Sanatatii, verificand respectarea recomandarilor Ministerului Sanatatii.
A asigurat personal certitudinea raportarilor zilnice catre COSU din cadrul Ministerului
Sanatatii conform cerintelor.
A participat la toate sedintele Colegiului Prefectural Brăila sustinand la cerere materialele
solicitate. Tot la nivelul Prefecturii Judetului Braila a activat in cadrul Comisiei de Dialog Social si in
cadrul Comitetului Consultativ pentru problemele persoanelor varstnice, fiind prezent si exprimandu-si
punctele de vedere in cadrul discutiilor purtate. A mentinut o stransa colaborare cu reprezentantii UATurilor dar si cu conducerea Consiliului Judetean Brăila, totul reliefandu-se intr-o mai clara si mai
unitara aplicare a legislatiei din domeniu.
Cu prilejul vizitelor oficiale in judetul Brăila, a participat la sedintele de cooperare si a asigurat
masurile specifice de medicina preventiva si de urgenta, dispunand in acest sens.
In cadrul activitatii desfasurate a dispus compartimentului audit efectuarea de misiuni ad-hoc si
a urmarit implementarea recomandarilor.
In cadrul sedintelor Comitetului Director al D.S.P. Brăila din 12.11.2014 si 13.11.2014, au fost
analizate documente din care a reiesit faptul ca la dosarul profesional al auditorului, grad profesional
superior, incadrat in cadrul Compartimentului Audit public intern al institutiei, conform Dispozitiei nr.
98/28.11.2008, nu se regasesc avize sau certificate de competenta necesare desfasurarii activitatii de
auditor public intern conform Legii nr. 672/2002 asa cum s-a modificat si republicat si din studiul
intregii documentatii a rezultat faptul ca la data emiterii Dispozitiei nr. 98/28.11.2008 nu se regaseste
avizul la incadrare in conformitate cu Legea nr. 672/2002. S-a hotarat ca pana la momentul prezentarii
documentelor, a lamuririi situatiei, conducerea nu va mai aviza nicio lucrare intocmita de auditorul
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intern. Catre Ministerul Sănătătii s-au intocmit adrese in atentia Serviciului Audit Public pentru
clarificarea situatiei.
A asigurat o colaborare permanenta cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în
vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin Direcţiei de Sănătate Publică Brăila, conform situatiilor
identificate.
A asigurat reprezentativitatea Direcţiei de Sănătate Publică Brăila in cadrul controalelor
efectuate de institutii de resort si in cadrul controlului efectuat in baza Ordinului nr. 1123 / 01.10.2014
al Ministrului Sanatatii, domnul Nicolae Bănicioiu, asigurand conditiile optime desfasurarii actului de
control si a urmarit respectarea intocmai a tuturor masurilor, la termenele stabilite asigurand raportarea
indeplinirii acestora, cu anexarea documentelor justificative.
A asigurat respectarea termenului legal de evaluare anuala a performantelor profesionale
individuale pentru personalul din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Brăila.
In perioada 19 – 23 mai 2014 a participat si absolvit programul de perfectionare
„Managementul Resurselor Umane si Salarizarea Bugetara” organizat de Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice – Agentia Nationala a Functionarilor Publici.

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Gabriel V. S. CIOCHINA
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