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La nivelul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Braila, in cuprinsul anului 2016 s-a urmarit 

ca activitatea sa respecte procedurile existente, atributiile specifice si sa se aplice prevederile legale in vigoare. 
 
In anul 2016, Directia de Sanatate Publica Braila, in colaborare cu furnizorii de servicii medicale  

(medici de familie, scolari, de intreprindere, unitati sanitare ambulatorii si unitati sanitare cu paturi), in 
conformitate cu OMS nr. 386/2015 pentru aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor nationale de 
sanatate pentru anii 2015-2016, cu modificari, au desfasurat activitati profilactice si/sau curative care au avut 
drept scop final imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin protejarea ei impotriva principalelor 
boli prevenibile prin vaccinare, a altor boli transmisibile prioritare, a infectiilor nozocomiale, a bolilor 
netransmisibile si a celor datorate factorilor de risc din mediul de viata si munca, precum si educatia 
sanitara a populatiei prin campanii de informare-educare-comunicare in diverse domenii. 

 
 

DEPARTAMENTUL DE  SUPRAVEGHERE IN SANATATE PUBLICA 
 
Activitatile desfasurate in cadrul programelor pe  anul 2016 au fost urmatoarele:  

PN I.1 Programului National de Vaccinare   
Sub indrumarea metodologica, coordonarea si controlul DSP Braila, personalul medico-sanitar de la 
cabinetele de medicina de familie si din spitalele judetului Braila au realizat urmatoarele vaccinari : 

- la copii 0-14 ani = 20002 doze ( lot de baza si restantieri ) din care 148 copii vaccinati cu vaccin antigripal. 
- la adulti = 17225 doze ( 3747 doze vaccin antigripal sezon 2015-2016 (ian-mart), 9979 doze vaccin 
antigripal sezon 2016-2017 (oct-decemb), 3482 doze vaccin tetanic si antirabic, 13 doze vaccin hep B tip adult 
si 4 doze vaccin hep A. 
- TOTAL DOZE DE VACCIN ADMINISTRATE = 37227.  

Mentionam ca la copiii 0-14 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 2016, pentru copii in 
varsta de 0-14 ani, au variat intre  12,59%-83,16% pentru cele 6 tipuri de antigene vaccinale, din vaccinurile 
utilizate. Acoperirea vaccinala mica s-a datorat lipsei vaccinului hepatitic B pediatric, a vaccinului Tetraxim 
pentru copii de 6 si 8 ani si a lipsei antecedentelor vaccinale la copiii 6-14 ani la nivelul cabinetelor de 
medicina de familie. 
     In anul 2016 au fost  efectuate 2 anchete de acoperire vaccinala. 

I.- Acoperirea vaccinala, conform metodologiei, rezultata in urma anchetei de estimare realizata in 
februarie 2016: 

a)- pentru cohorta de copii nascuti in luna iulie 2014 (18 luni) variaza intre 80,72% si 95,18% in mediul 
rural si 77,77% si 97,22 % in mediul urban, pentru cele 6 tipuri de vaccin.  

b)- pentru cohorta de copii nascuti in anii 2008,2010,2001 variaza intre 73,92% si 78,87% in mediul 
rural si 35,44% si 69,36 % in mediul urban, pentru vaccin ROR, dT 

-Cauzele acoperirii vaccinale reduse sunt neprezentarile si refuzul apartinatorilor de a-si vaccina copiii. 
II.- Acoperirea vaccinala, conform metodologiei, rezultata in urma anchetei de estimare realizata in 

august 2016 : 
a)- pentru cohorta de copii nascuti in luna iulie 2015 (12 luni) variaza intre 80,95% si 97,61% in mediul 

urban si 77,41% si 100% in mediul rural, pentru cele 6 tipuri de vaccin.  
b)- pentru cohorta de copii nascuti in luna iulie 2014(24luni) variaza intre 35,29% si 94,11% in mediul 

rural si 42% si 98 % in mediul urban, pentru cele 6 tipuri de vaccin.  
c)- pentru cohorta de copii nascuti in anii 2008,2010,2001 variaza intre 89,08% si 91,17% in mediul 

rural si 75,78% si 85,50% in mediul urban, pentru vaccin ROR, dT. 
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-Cauzele acoperirii vaccinale reduse sunt neprezentarile si refuzul apartinatorilor de a-si vaccina copiii, 
precum si sincopele in aprovizionarea cu vaccin. 
      Au fost supravegheate in mod activ RAPI (reactiile adverse postvaccinale) fiind raporate 2 cazuri de 
RAPI . 

A fost verificat lantul frig (frigidere, genti izoterme) la nivelul 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. 
    In luna octombrie 2016 s-a demarat campania de vaccinare antigripala pentru sezonul 2016-2017 
pana la sfarsitul anului 2016 fiind vaccinate 10177 persoane din grupele la risc. 
      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. 
 De asemenea s-a dispus furnizorilor de servicii medicale – medici de familie si UAT-urilor respectarea 
planului de masuri in vederea limitarii extinderii epidemiei de rujeola, in conformitate cu Referatul de 
aprobare al Ministrului Sanatatii. 
PN I.2 Programul national de supraveghere/control al bolilor transmisibile prioritare   

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 ). 
     In cadrul sistemului de supraveghere al infectiilor respiratorii si gripei sezon 2015-2016 (ian-mart 
2015) si sezon 2016-2017 (oct-decemb) au fost culese saptamanal informatii cu privire la numarul de cazuri 
din teritoriu, care au fost validate, analizate si raportate conform metodologiei ( 4776 cazuri de IACRS cu 220 
spitalizari, 2203 cazuri de Pneumonii cu 680 spitalizari). 
      In cadrul sistemului de supraveghere a rujeolei/rubeolei au fost culese saptamanal date din teritoriu si 
raportate conform metodologiei. Au fost inregistrate 38 cazuri din care 25 confirmate cu laboratorul. 
      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 infantile, Neuropsihiatrie 
infantila (4863 persoane). A fost inregistrata o suspiciune de PAF. 
      S-a realizat supravegherea epidemiologica a cazurilor de boli infectioase/ posibile focare de boli 
transmisibile (scarlatina – 40, HVA – 31, HVB=1, HVC – 8, campylobacterioza=1, meningita 
meningococica=1, meningita TBC=1, sifilis – 34, infectie gonococica - 0, Salmonella – 16, TIA – 1, RAPI -2, 
coxiela=1, echinococoza =2 , tuse convulsiva=1, leishmanioza=1, Infectie cu E. coli enteroinvaziv=1, febra 
butonoasa=3, meningita virala =6, meningita West Nile=23, infectie urliana=11) 
     S-a raportat un focar de colectivitate HAV TIP A in comuna Sutesti cu 19 cazuri confirmate si un  
focar de  HAV TIP A in comuna Viziru cu 11 cazuri . 
      Un focar TIA -11 Cazuri confirmate in luna octombrie. Focarul a fost de comunitate, cu 11 cazuri 
spitalizate la sectia boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Braila, cu forme de boala usoare. S-au 
recoltat 3 probe de lichid de varsatura din care doar intr-o singura proba se atesta prezenta staphylococcus 
aureus. Din totalul de  8 probe de alimente recoltate de DSV Braila conform metodologiei, 1 proba iese 
necorespunzatoare, in telemea de vaca, la care numarul de stafilococi coagulaza pozitivi prin SR depaseste 
valoarea admisa. S-au recoltat probe de sanitatie: 29 probe din care 15 salubritati si 13 exudate nazale in 
vederea analizei la laboratorul DSP. Cele 15 salubritati sunt corespunzatoare, din cele 13 exudate- 2 probe 
atesta prezenta staphylococcus aureus la doua persoane.  
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S-a asigurat :  
        - Testarea serologica pentru sifilis a persoanelor neasigurate (453), cele positive (130) fiind raportate 
retelei de Dermato-venerologie, pentru luarea in evidenta si instituirea tratamentului correct. 
        - Raportarea lunara a cazurilor de ITS, completarea Fiselor de supraveghere si transmiterea lor la forurile 
superioare. 
PN I.3 Programului national de supraveghere si control al infectiei cu HIV   

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 3676 persoane, din 
care 706 prin teste rapide si 2970 prin ELISA in laborator DSP Braila.  

Numarul total al pacientilor seropozitivi in evidenta = 118, din care 69 infectati cu HIV si 49 in stadiul 
de SIDA. A fost inregistrat 6 decese prin SIDA. In tratament curativ au fost 90 pacienti. 
PN I.4 Programului national de supraveghere si control al infectiilor TBC   

Au fost desfasurate activitati care au avut drept obiective specifice mentinerea tendintei de stagnare a 
incidentei TBC, obtinerea unei rate crescute de succes terapeutic, instituirea campanilor de informare-educare-
comunicare la nivel judetean cu privire la tuberculoza . 

Au fost efectuate 1523 testari ppd, s-a instituit chimioprofilaxie la 138 persoane si tratament 
specific la 364 persoane, 3661 persoane fiind investigate in vederea stabilirii diagnosticului (1743 prin 
metoda RX si 1370 prin examen bacteriologic). 
PN I.5 Programul National de Supraveghere si Control al Infectiilor nozocomiale  

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 75 IN raportate de unitatile spitalicesti din Braila ( doar de 
Spitalul Judetean de Urgenta Braila, corp A, B, C si D ), toate in sistem rutina: 15 infectii cutanate, 7 plaga 
chirurgicala, 45 digestiv, 1 infectie urinara, 7 infectie respiratorie .  
In anul 2016, in cadrul activitatii de autorizare sanitara/asistenta de specialitate/certificarea conformitatii cu 
normele igienico-sanitare - unitati sanitare, au fost inregistrate 110 documentatii, 105 rezolvate, 5 in curs de 
rezolvare, din care 54 eliberare ASF in baza referat de evaluare, 28 asistente de specialitate, 20 vize anuale, 
din care 4 pentru unitati sanitare cu paturi, 4 vize anuale pentru unitati care au activitate de evaluare 
ambulatorie a candidatilor  la obtinerea de permise auto. 
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P.N. II - Monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si de munca 
  
I Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc din mediul de viata 

In ceea ce priveste situatia aprovizionarea cu apa in judetul Braila, la inceputul  anului 2016 situatia s-a 
prezentat astfel: 
1. Calitatea apei potabile  
  In judetul Braila au functionat 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. 

In a doua parte a anului au inceput probele tehnologice la noua statie de tratare a apei construita in 
comuna Gropeni si treptat s-a realizat si racordarea retelei judetene aceasta statie. Prin punerea in functiune a 
acestui nou obiectiv de la Gropeni, statiile din localitatile Unirea, Ianca si Movila Miresii s-au transformat in 
gospodarii cu apa. La sfarsitul anului 2016, CUP Dunarea Braila a depus documentatia in vederea autorizarii 
sanitare a acestei statii si a retelei de distributie. 

In anul 2016 toate aceste statii au functionat corespunzator. Microbiologic probele au corespuns 
prevederilor legale, s-au inregistrat neconformitati doar la parametrul „clor”, mai ales in sezonul cald, cand, 
datorita consumului mare de apa nu s-a reusit in toate cazurile mentinerea la capete de retea a clorului rezidual 
la valorile minime admisibile.  

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, 
Frecatei, nefiind autorizate sanitar, furniozand apa bruta/industriala. Cu exceptia statiilor de la Stancuta si 
Frecatei aflate in proprietatea UAT-urilor, celelalte statii se afla in administrarea CUP Dunarea Braila. Date 
privind calitatea neconforma a apei au constituit subiectul informarilor periodice catre producatorul judetean 
de apa, catre UAT-uri si catre autoritatile judetene.    

O ultima categorie este reprezentata de localitati  rurale care folosesc apa de fantana ce nu este de buna 
calitate, conform istoricului privind monitorizarea calitatii acestor ape. 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 din toate zonele de 

aprovizionare autorizate din judet, in cadrul monitorizarilor, rezultatele fiind urmatoarele: 
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Nr. parametri necorespunzatori Zona de 

aproviz. 
cu apa potabila 

Nr. parametri 
analizati 

Nr. total 
parametri 

necorespunzatori 
Microbiologici Fizico-chimici 

Ape de  suprafata  3015 76 3 73 
Z.A.P. Braila 1888 57 1 56 clor 
ZAP Ianca 392 3 0 3 clor 

ZAP Gropeni 228 2 0 2 clor 
ZAP Unirea 220 7 0 7 clor 
ZAP M.Miresii 287 7 2 5 clor 
Ape de profunzime 698 42 7 35 
ZAP Insuratei 246 28 7 21 clor 
ZAP Victoria 231 8 0 8 clor 
ZAP Rosiori 221 6 0 6 clor 
Microinstalatii judet 
(puturi forate) 

123 41 0 41 (amoniu, fier, 
turbiditate, oxidabilitate)  

Ape soc. com. 140 0 0 0 
Total general 3976 159 10 149 

 
- epidemii hidrice – nu s-au inregistrat cazuri. 
- nu s-au semnalat cazuri hepatita acuta virala sau  boli diareice care sa fi avut etiologie hidrica. 
In evidenta D.S.P. Braila se mai gasesc inca doua statii de tratare a apei aflate in proprietatea a doi 

agenti economici, autorizate sanitar, care au functionat corespunzator : SC Mimbu SRL cu profil de industrie 
alimentara ce foloseste apa de profunzime si SC TEBU Invest Consult SRL cu profil zootehnic, care  foloseste 
apa provenita din Dunare. 
 
2. Supravegherea  cazurilor de methemoglobinemie acuta infantila generate de apa de fantana  

Nu s-au inregistrat cazuri  de methemoglobinemie acuta infantila in aceasta perioada. 
 
3. Intoxicatiile neprofesionale cu substante chimice 

In  anul 2016,  s-au inregistrat 47 cazuri dintre care 27 barbati si 20 femei, cu varste cuprinse intre 1 si 
81 ani. Dintre acestea, 15 cazuri au fost voluntare si 32 accidentale, 24 persoane au fost din mediul rural si 23 
din cel urban. Din numarul total,  46 cazuri au fost recuperate si s-au inregistrat 1 deces, persoana  intoxicata 
in mod voluntar. S-au intocmit fisele corespunzatoare fiecarui caz, conform metodologiei de monitorizare a 
cazurilor de intoxicatii cu substante chimice si s-au transmis 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 afara unitatilor cu paturi, au raportat de asemenea  deate despre getionarea deseurilor medicale si trei 
unitati sanitare fara paturi, respectiv Serviciul de Ambulanta Judetean, Centrul de Transfuzie Sanguina si 
Serviciul de Medicina Legala. 

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 catre firme 
specializate care se ocupa cu transportul si neutralizarea lor. Unitatile mai sus mentionate au raportat lunar 
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datele solicitate conform legislatiei in vigoare, pe tipuri de deseuri iar la sfarsitul anului  au prezentat 
rapoartele privind modul de geationare a deseurilor in anul 2016. 

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, etc.), nu s-au semnalat 
cazuri de imbolnaviri asociate acestei activitati. 

 
5. Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor din aerul ambiant în mediul urban şi a aerului interior 
în instituţii publice  care a constat in cercetarea mobiditatii prin afectiuni respiratorii si corelarea cu unele 
informatii despe calitatea aerului din municipiu 
 
6. Impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii populaţiei  a constat in intocmirea unui material cu mai 
multe tipuri de date culese in perioadele de caldura si de frig extreme. 
 
7. Evaluarea efectelor induse de expunerea organismului la alergeni, prezenti în  mediul  de viată si muncă 
este o lucrare care a inceput in 2015 si s-a incheiat in 2016, in cadrul careia au fost aplicate chestionare, cu 
date de morbiditate si manifestari in legatura cu alergiile. 
 
8. Aprovizionarea cu apa, sanitatia si  helmintiazele transmise prin sol la copii  institutionalizati a fost o 
lucrare realizata in mediul rural, prin aplicarea unor chestionare si prin verificarea starii de sanatate in raport 
cu aceasta patologie. 
 
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  verificate diferite categorii de alimente din punct de vedere al inscriptionarii, notificarii catre 
Ministerul Santatii si dupa caz, au fost recoltate probe de alimente pentru determinarile de laborator cerute de 
metodologiile sintezelor privind: 

- monitorizarea calitatii si valorii nutritive a alimentelor; 
- monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare 
- monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii 
- monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe 
- monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman 
- evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al  alimentelor cu destinaţie nutriţională specială 
- verificarea respectării limitelor de migrare pentru materialele şi obiectele care vin în contact cu 

alimentele. 
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), fara a se constata neconformitati .  

S-au efectuat anchete alimentare si s-au intocmit fise in cadrul sintezei referitoare la evaluarea starii de 
nutritie si a tipului de alimentatie a populatiei. Care au fost transmise catre CRSP Cluj in calitate de 
coordonator national. 

In ceea ce priveste rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare, in anul 2016 s-a 
inregistrat un focar cu 11 cazuri in comuna Marasu, alimentul incriminat fiind branza telemea produsa de 
localnici. 

 
III. Evaluarea riscurilor profesionale  

- Enumerarea obiectivelor – la mijlocul anului 2016  erau in evidenta 63 de obiective, cu un numar 
mediu scriptic de 11833 angajati.  

- Prezentarea principalelor noxe – din totalul salariatilor avuti in evidente la inceputul anului, circa 
10089 angajati  au fost expusi la diverse noxe: pulberi silicogene, pulberi textile, pulberi de praf, CO, 
gaze si vapori iritanti, munca la inaltime, agenti patogeni si biologici, noxe fizice reprezentate de 
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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: 43 masuratori de 
zgomot in mediul industrial, 44 masuratori de umiditate relativa, 44 masuratori de temperatura aerului, 
59 masuratori iluminat, etc.; 

- Nu s-au semnalat cazuri de de boala profesionala; 
- S-au eliberat 30 buletine de determinare prin expertizare a locurilor de munca. 

La nivelul compartimentului este gestionata situatia avizelor privind examenele medicale pentru 
persoanele cu functii in siguranta transporturilor, care presupune pe langa evidenta acestor avize, 
corespondenta cu medicii de familie si cu alte institutii in cazul in care exista probleme de sanatate ce pot 
influenta activitatea profesionala in domeniul transporturilor.  

 
Programul national privind  tratamentul  in strainatate al unor categorii de bolnavi 

La inceputul anului 2016 erau in evidenta doua persoane care au depus documentatia conforma pentru 
tratament in strainatate. Pentru ambele cazuri, in care medicii curanti au recomandat transplant pulmonar, 
dosarele au fost trimise comisiei de specialitate de chirurgie toracica din cadrul Institutului de 
Pneumoftiziologie „Marius Nasta” Bucuresti care face evaluarea pacientilor si aproba continuarea procedurii. 
Pana la aceasta data nu au fost primite raspunsurile comisiei. 

In cursul anului 2016 nu au fost achitate sume pentru tratamente in strainatate, neavand in evidenta 
altfel de pacienti aflati in procedura de tratament in strainatate. 

 
PN V -Programul national de evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate : 

 
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 
             Obiectiv specific:  
              - Cunoasterea in dinamica a unor aspecte ale starii de sanatate si ale nivelului dezvoltarii fizice la 
populatia prescolara ( la intrarea in colectivitate) si scolara (elevii claselor I-a, a IV-a, a VIII-a şi a XII-a, 
scoala profesionala - anul II) prin analiza rezultatelor examinarilor medicale de bilant a starii de sanatate in 
conformitate cu reglementările MS in colectivitatile de copii si tineri . 
            Au fost realizate 77 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 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  examinati un numar de 10643  copii (  prescolari si scolari ) din judetul Braila  . 
            Principalele afectiuni cronice depistate cu ocazia examenului de bilant  in mediul urban au fost 
urmatoarele :  - sechele de rahitism, vicii de refractie, deformari castigate ale coloanei vertebrale, etc. 
            Indicatori de evaluare:  
             a) indicatori fizici:  - numar interventii de monitorizare a sanatatii copiilor/an: - 1 
 
2. Evaluarea morbiditatii cronice prin dispensarizare in colectivitatile de copii si tineri 
            Obiectiv specific:  
            - Intocmirea unei baze de date privind bolile  cronice la copiii cuprinsi in colectivitati (crese, gradinite, 
scoli generale, licee, scoli profesionale);  
            In cadrul celor 77 de actiuni in cabinetele medicale scolare pentru  implementarea metodologiilor si  
monitorizarea dezvoltarii fizice si a sanatatii copiilor si tinerilor au fost colectate datele, realizandu-se 
centralizarea trimestriala, analiza si transmiterea la INSP Bucuresti. 
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           Au fost examinati un numar de 6391 copii ( prescolari si elevi ) din judetul Braila. 
Principalele afectiuni sunt in  mediul urban :  - vicii de refracţie, tulburari de vorbire, etc   
           Indicatori de evaluare:  
           a) indicatori fizici:  - numar interventii de monitorizare a sanatatii copiilor/an: - 1 
 
3. Supravegherea starii de sanatate a copiilor si  a adolescentilor din colectivitati prin efectuarea 
triajului epidemiologic dupa vacante 
          Obiectiv specific: - Cunoasterea potentialului epidemiologic a riscului pentru sanatate prin depistarea in 
cadrul triajului epidemiologic a bolilor infecto-contagioase. 
           Au fost examinati un numar de 114699 elevi in mediul urban si 20581 in mediul rural, datele au fost 
colectate, centralizate, analizate  si  trimise la INSP Bucuresti Ministerul Sanatatii dupa fiecare vacanta 
scolara. 
  - după vacanta scolara de iarna: 

        - ianuarie 2016 - au fost examinati 30547  copii, cu 435 cazuri  depistate, reprezentand 1,42% .              
Cele mai frecvente afectiuni au fost : - alte boli infectioase,  pediculoza, micoze. 

- dupa vacanta scolara intersemestriala: 
              - februarie  2016 - au fost examinati 27652 copii , cu 380 cazuri  depistate, reprezentand 1,37%.   

Cele mai frecvente afectiuni au fost : - alte boli infectioase,  pediculoza, micoze. 
 - dupa vacanta  de primavara: 

          - aprilie 2016 - au fost examinati 24838  copii , cu 292 cazuri  depistate, reprezentand  1,17%.   
    Cele mai frecvente afectiuni au fost: - alte boli infectioase, pediculoza, angine. 
- dupa vacanta  de vara: 
                - septembrie 2016 - au fost examinati 29332 copii, cu 387 cazuri  depistate, reprezentand  1,31%.                                                                                                                        

Cele mai frecvente afectiuni au fost: - pediculoza, alte boli infectioase, micoze .                       
 - dupa vacanta scolara din luna noiembrie 2016 : 

         - noiembrie 2016 au fost examinati 11196  copii, cu 314 cazuri  depistate,  reprezentand  2,67% .          
Cele mai frecvente afectiuni au fost:  - alte boli infectioase, pediculoza, micoze 

            Indicatori de evaluare:  
            a) indicatori fizici: - numar interventii de monitorizare a sanatii copiilor/an: - 5 
 
4. Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea riscului specific pentru sanatate generat de 
comportamentele cu risc (YRBSS- CDC). 
           Obiectiv specific: 
- Evaluarea celor 6 arii comportamentale cu risc pentru sanatate, definitorii stilului de viata cu  risc: fumat, 
consum de alcool-droguri, comportament sexual cu risc, comportament alimentar cu risc, sedentarism, 
agresivitate, prin aplicarea chestionarului YRBSS-CDC . 
          Au  fost aplicate chestionare la  111 de copii din o unitate de invatamant din mediul urban  nominalizata 
in cadrul activitatii, chestionarele au fost  colectate si trimise la Centrul Regional de Sanatate Publica Cluj. 
           Indicatori de evaluare:  
            a) indicatori fizici: - numar interventii de monitorizare a sanatatii copiilor/an: - 1 
 
5.Alte activitati : - Efectuare de prestatii si servicii de sanatate publica 

Au fost intocmite procese verbale de verificare a conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica  
pentru  10  unitati si  46  referate pentru asistenta de specialitate de sanatate publica.  

 
Situatia autorizarii unitatilor de invatamant de la nivelul judetului Braila releva un procentaj de 

autorizare a locatiilor de 55,47%.    
 

I. Stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului  
1) Subprogramul de evaluare şi  promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate; 
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Domenii specifice: 
1. intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos; 
2. evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale. 

    
     1.1. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor IEC destinate celebrării zilelor mondiale/europene 
conform calendarului stabilit anual şi campaniilor IEC cu teme stabilite pe baza unor priorităţi de 
sănătate specifice naţionale: 
 “LUNA MONDIALA DE PREVENIRE A CANCERULUI”- luna februarie 
 ,, ZIUA MONDIALA A TUBERCULOZEI PULMONARE’’ 
 ,, ZIUA MONDIALA A SANATATII ORALE”- 20 MARTIE 2016 
 ,, ZIUA MONDIALA A APEI”-  22 martie 2016 
 ,,ZIUA MONDIALA A BOLILOR RARE”- 29 FEBR.2016 
 ,, ZIUA MONDIALA A SANATATII”- 7 aprilie 
 ,, ZIUA MONDIALA DE LUPTA IMPOTRIVA HTA” - 21 aprilie 
 ,, ZIUA EUROPEANA IMPOTRIVA OBEZITATII”-21 MAI 2016  
 ,, ZIUA MONDIALA FARA TUTUN” - 31 MAI 
 ,, SALVEAZA VIETI:IGIENA MAINILOR”- 5 mai 2016  
 ,,ZIUA INIMII -Alcoolul la tineri: orice consum dauneaza inimii”                    
 ,, SAPTAMANA EUROPEANA A VACCINARII”- 20-25 aprilie 2016  
 ,, LUNA NATIONALA A INFORMARII DESPRE EFECTELE CONSUMULUI DE ALCOOL”  iulie 
 ,, ZIUA MONDIALA DE LUPTA IMPOTRIVA HEPATITEI” – 28 iulie 
 ,, SAPTAMANA EUROPEANA A MOBILITATII” -16-22 sept.2016 
 ,, ZIUA MONDIALA A CONTRACEPTIEI”- 26 sept.2016 
 ,, ZIUA NATIONALA A VARSTNICULUI”- 1 oct.2016                                                                                                  
 ,, ZIUA MONDIALA DE LUPTA IMPOTRIVA DIABETULUI”-14 NOV.2016 
 ,, ZIUA NATIONALA FARA TUTUN” – 17 nov 2016 
 ,, ZIUA EUROPEANA A INFORMARII DESPRE ANTIBIOTICE”- 18 NOV 
 ,, ZIUA INTERNATIONALA PENTRU ELIMINAREA VIOLENTEI IMPOTRIVA FEMEILOR” 25 

Noiembrie  
 ,, ZIUA  MONDIALA DE LUPTA IMPOTRIVA HIV-SIDA- 1 DEC 2016 
 
 1.2. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice 
naţionale, locale şi responsabilităţilor rezultate din alte documente strategice, Activitati pentru 
populatia roma in cadrul campaniilor nationale 

 TBC  
 ZIUA MONDIALA A APEI -  22 martie 2016 
 ZIUA MONDIALA A SANATATII - 7 aprilie 
 ZIUA MONDIALA FARA TUTUN - 31 MAI 
 ZIUA MONDIALA A CONTRACEPTIEI - 26 SEPT 2016 
 ZIUA MONDIALA DE LUPTA IMPOTRIVA HEPATITEI – 28 iulie 
 IMPORTANTA VACCINARILOR LA COPII  
 IMPORTANTA PREVENIRII OBEZITATII IN RANDUL POPULATIEI ROME - 21 MAI                  
 SAPTAMANA EUROPEANA A MOBILITATII -16-22 sept.2016 
 ZIUA INTERNATIONALA PENTRU ELIMINAREA VIOLENTEI IMPOTRIVA FEMEILOR 

-  25 NOV 
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Scopul acestor campanii a fost formarea unui stil de viata sanatos, avand drept grupuri tinta tinerii din 
unitati de invatamant, populatia generala din unitati sanitare, asistenti medicali comunitari si mediatori 
sanitari. 

Activitatile de informare-educare-comunicare desfasurate au fost insotite de distributia materialelor 
educativ sanitare din Compartimentul Promovarea Sanatatii - afise ,,Hepatita virala’’ ;,,Alimentatia sanatoasa 
si diabetul’’ ; ,,Prevenirea cancerului’’ si ,,Prevenirea tuberculozei pulmonare’’.                   

 
1.3. Activităţi desfăşurate pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de acţiune pentru 

alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescenţi:  48 activităţi în cadrul planurilor judeţene 
desfăşurate pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos în vederea adoptării unui comportament sanogen în 
ceea ce priveşte nutriţia şi activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor, beneficiari fiind 1070 elevi. 
 
II. Evaluarea starii de sanatate a copiilor si tinerilor   

S-a evaluat nivelul 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, fiind desfasurate un numar de 15  
activitati.  

S-a evaluat morbiditatea cronica prin dispensarizare in colectivitatile de copii si tineri fiind 
desfasurata o activitate.  
           S-a supravegheat starea de sanatate a copiilor şi  adolescentilor din colectivitati prin centralizarea 
triajului epidemiologic după vacante. 
  
 

Laborator de diagnostic si investigare in sanatate publica  
 

Recoltare si prelucrare probe pentru investigare epidemiologica:  total – 3320 
S-au transmis probe biologice la structurile nationale in vederea caracterizarii circulatiei germenilor 

pentru confirmarea diagnosticului. 
S-au realizat un numar de 143 analize microbiologice si 37 analize fizico-chimice la solicitarea 

serviciului de control in sanatate publica si un numar de 32 analize microbiologice si 9 analize fizico-chimice 
la solicitarea serviciului de evaluare factori de risc (Programe nationale de sanatate). 

In baza contractuala dar si la cererea beneficiarilor (contra cost), analize microbiologice s-au realizat in 
numar de 1128 pentru ape, in numar de 2430 analize – diverse (alimente, aeromicroflora, 
bacteriologice/controlul starii de sanatate, coproparazitologice)  si un numar de 582 determinari serologice la 
cerere bolnavi/ controlul starii de sanatate .  
  In baza contractuala dar si la cererea beneficiarilor (contra cost), analize fizico chimice s-au realizat un 
numar de 1116 analize fizico-chimice si un numar de 126 probe – toxicologie. 
 

SERVICIUL DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA 
 
 Serviciul de Control in Sanatate Publica este organizat pe domenii specifice de activitate, 
desfasurand activitati privind verificarea respectarii prevederilor legislatiei nationale in domeniul sanatatii 
publice, fiind structurata in Compartimentul de Inspectie si Control  al Factorilor de Risc din Mediul de Viata 
si Munca si in Compartimentul Control Unitati si Servicii de Sanatate. 
 Activitatea inspectorilor sanitari, desfasurata in anul 2016, a constat in verificarea conditiilor igienico-
sanitare in diferite tipuri de unitati din municipiul si judetul Braila, avand ca fundament ghidurile de inspectie 
si procedurile operationale generale si specifice, elaborate in conformitate cu procedurile legislative in 
vigoare. 

Obiectivele generale, asumate in anul 2016, au constat in protejarea sanatatii si prevenirea 
imbolnavirilor asociate factorilor de risc, promovarea starii de sanatate a populatiei si asigurarea starii  de 
nutritie corespunzatoare a elevilor si tinerilor, promovarea sigurantei alimentare prin controale igienico-
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sanitare tematice planificate, conform Planului de activitate al Ministerului Sanatatii si al Serviciului de 
Control in Sanatate Publica Braila, controale tematice neplanificate, la solicitarea Ministerului Sanatatii, 
alerte rapide,  controale efectuate in urma sesizarilor persoanelor fizice sau juridice si de recontrol in vederea 
verificarii respectarii recomandarilor facute cu ocazia controalelor anterioare. 
 In anul 2016, personalul sanitar din cadrul Compartimentului Inspectia si Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Viata si Munca a efectuat un numar de 1294 controale igienico-sanitare in toate tipurile de 
unitati. De asemenea au fost verificate 21 declaratii pe propria raspundere transmise de catre Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Braila. 
 Pentru neconformitatile la normele de igiena in vigoare constatate s-au aplicat 55 sanctiuni 
contraventionale conform HG 857/2011 si OG 2/2001, din care 28 amenzi in valoare de 51900 lei, 26 de 
avertismente si 1 suspendare de activitate. 

Au fost analizate si solutionate 156 de sesizari primite de la persoane fizice sau juridice privind mediul 
de viata si munca al populatiei. 
 Principalele probleme cu care s-au confruntat inspectorii sanitari in rezolvarea acestor sesizari au fost: 
       - disconfortul creat de starea de insalubritate a locuintelor si unitatilor de orice fel; 
       - disconfort fonic; 
       - disconfortul creat de prezenta diversilor poluanti; 
       - disconfortul creat de cresterea sau ingrijirea animalelor.  
 In anul 2016 Compartimentul  control unitati si servicii de sanatate a efectuat un numar de 235 
controale igienico-sanitare si a verificat un numar o declaratie pe propria, din care 32 recontroale.   
 Pentru neconformitatile la normele de igiena in vigoare s-au aplicat un numar de 30 sanctiuni 
contraventionale conform HG 857/2011 si OG 2/2001 din care 21 amenzi in valoare de 24000 lei si 9 
avertismente. 
 Au fost analizate si solutionate un numar de 15 sesizari primate de la persoane fizice si juridice. 
 Sesizarile au vizat incalcari ale normelor igienico-sanitare in unitati de profil. Solutionarea lor a fost 
insotita si de emiterea a doua avertismente. 

In cadrul actiunilor de inspectie desfasurate au fost scoase din consum urmatoarele cantitati de 
produse: 
        -  48 kg de produse alimentare; 
        -  2129 bucati de produse alimentare ambalate; 
        -   37 de produse cosmetice; 
        -   8 bucati de produse biocide.  

 
Sinteza actiunilor tematice conform planului anual  

si solicitarilor Ministerului Sanatatii 
 

          1. Compartimentul Inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca 
In intervalul 01.03. - 31..03.2016 s-a desfasurat actiunea tematica ce a vizat verificarea respectarii 

normelor igienico-sanitare in cabinetele de infrumusetare, tatuaje si piercing. 
 S-au controlat 19 cabinete si s-au depistat urmatoarele neconformitati: 
- lipsa chiuveta in camera de desfasurare a procedurilor; 
- lipsa pupinel pentru efectuarea sterilizarii instrumentarului; 
- instrumentarul pentru sterilizat nu este ambalat individual in ambalaje aprobate pentru    sterilizare 
sau in seturi utilizate pentru o singura procedura; 
- produse cosmetice cu termen de valabilitate expirat. 

           Pentru neconformitatile constatate s-a aplicat o sanctiune contraventionala in valoare de 800 lei, 5 
avertismente si au fost acordate termene de remediere a deficientelor. 

Intre 14.03. – 25.04.2016 s-a derulat actiunea tematica propusa de catre Ministerul Sanatatii, respectiv 
controlul fermelor/microfermelor de animale si in unitatile de procesare/productie: lapte, carne, si subcategorii 



13 
 

ale acestora, precum si la cabinetele medicilor de medicina muncii cu care aceste unitati au incheiat comtracte 
de prestari servicii.  

Au fost verificati 15 procesatori lapte, 2 procesatori carne si 3 ferme de animale din municipiul si 
judetul Braila. 

Neregulile constatate au fost :  
        -  conditii igienico - sanitare necorespunzatoare (unitate insalubra); 
        -  lipsa curs privind” Notiuni Fundamentale de Igiena”; 
        -  neefectuarea monitorizarii de control a calitatii apei potabile; 
        -  lipsa materiale de curatenie si dezinfectie; 
         - utilizarea la prepararea de produse alimentare a unor surse de apa fara a respecta indicatorii de 
potabilitate. 
         S-au recoltat 20 probe de apa din care 14 au fost necorespunzatoare, 38 probe sanitatie prelevate de pe 
tegumente cu 6 probe necorespunzatoare si 35 probe prelevate de pe utilaje si ustensile din care 22 au fost 
necorespunzatoare. S-au aplicat 14 sanctiuni contraventionale. 
        De asemenea, au fost verificati  de catre inspectorii din Compartimentul Control Servicii de Sanatate 8 
medici de medicina muncii care presteaza servicii medicale la aceste unitati. A fost depistata o neconformitate 
la o unitate procesatoare de lapte si anume, fisele de medicina muncii erau semnate si parafate de catre un 
medic cu competenta medicina  de intreprindere fapt pentru carea s-a aplicat o sanctiune contraventionala 
medicului care a efectuat examenul medical. 

 In perioada 04.04 – 30.04.2016 s-a desfasurat actiunea tematica privind conditiile de aprovizionare cu 
apa potabila a localitatilor din mediul rural. 

  Au fost inspectate 10 sisteme de aprovizionare cu apa potabila din judetul Braila. S-au recoltat 11 probe 
apa potabila pentru a fi examinata microbiologic, din care o proba a fost necorespunzatoare. 

  Pentru neconformitatile constatate  a fost sanctionata o primarie, conform H.G 857/2011, cu amenda 
contraventionala in valoare de 4000 lei. 

 Intre 16.05 -  23.05.2016 s-a desfasurat actiunea privind verificarea apelor potabile imbuteliate si a 
apelor minerale naturale imbuteliate. 

   S-au efectuat 9 controale in unitati de distributie si la retaileri si s-au verificat 20 sortimente din cele 
doua tipuri de apa. De asemenea, s-a recoltat o proba apa minerala si o proba apa de masa care au fost 
analizate de un laborator autorizat din punct de vedere chimic si microbiologic. Rezultatul acestora a fost 
corespunzatoare. 

 In perioada 24.05 - 31.05.2016 s-a urmarit respectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind 
aditivii alimentari destinati consumului uman.  

   S-au verificat 6 unitati, din care: 1 distribuitor si 5 utilizatori de aditivi alimentari. Nu s-au constatat 
neconformitati in cadrul controalelor efectuate. 

   In cadrul actiunii tematice de control privind respectarea legislatiei sanitare in vigoare in domeniul 
suplimentelor alimentare si al alimentelor la care s-au adaugat vitamine, minerale si alte substante, in perioada 
06.06. - 14.06.2016 au fost verificate 19 unitati de desfacere. Nu s-au constatat neconformitati in cadrul 
controalelor efectuate. 
            In cadrul actiunii tematice de control privind verificarea conformitatii apelor de imbaiere desfasurata in 
perioada 27.06 - 15.09.2016 s-au controlat 16 unitati ( piscine si bazine de inot ) si s-au recoltat 14 probe de 
apa de imbaiere. Pentru probele de apa de imbaiere necorespunzatoare (clor rezidual liber peste sau sub limita 
admisa) s-au aplicat 3 amenzi in valoare de 9000 lei. 
 In perioada 16.08 -31.08.2016 s-a desfasurat actiunea tematica de control privind respectarea legislatiei 
sanitare referitoare la alimentele si ingredientele alimentare tratate cu radiatii ionizante. 
            Au fost verificate 6 unitati de desfacere si au fost retrase de la comercializare 2029 produse la care nu 
era specificata pe eticheta produsului tara de provenienta. A fost aplicata o sanctiune contraventionala. 

 Tot in cadrul aceleiasi actiuni tematice a fost prelevata o proba in vederea efectuarii detectiei 
tratamentulului cu radiatii ionizante. Proba analizata de catre laboratorul Institutul de Igiena si Sanatate 
Publica Veterinara Bucuresti  a fost corespunzatoare. 
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Pe perioada sezonului estival au fost s-a desfasurat actiunea tematica de control in tabere scolare si 

unitati de turism. Au fost verificate 33  unitati de turism. Pe teritoriul judetului Braila nu exista tabere scolare 
si nici nu s-au organizat excursii scolare pe perioada sezonului estival 2016. 

In urma controalelor s-au depistat urmatoarele neconformitati: 
            -  neefectuarea in unitatile cu profil alimentatie publica a operatiunilor de dezinfectie, precum si 
neasigurarea dotarii si aprovizionarii cu substante dezinfectante; 

- utilizarea substantelor dezinfectante expirate; 
-  neefectuarea dezinfectiei veselei; 
-  neactualizarea  cursului privind Notiuni Fundamentale de Igiena; 

            - grupuri sanitare exterioare cu pereti deteriorati, spatii neigienizate, vase WC (turcesti)     ruginite. 
            Pentru neconformitatile constatate s-au aplicat 3 sanctiuni contraventionale, 2 avertismente si o 
suspendare de activitate. 
           In cadrul actiunii tematice de control in perioada 12 – 30.09.2016 au fost verificate un numar de 28 
unitati de invatamant, din care numai 13 detin autorizatie sanitara de functionare eliberata de Directia de 
Sanatate Publica Braila. 
           Au fost controlate 15 unitati prescolare, 12 unitati scolare si o unitate de invatamant liceal. 
           S-au depistat urmatoarele neconformitati: 
          - lipsa apei potabile: 
          - incalzirea in cateva clase din judet cu godine; 
          - grupuri sanitare in judet in curtea unitatii scolare fara sursa de apa. 
           In perioada 19-30.09.2016 s-a desfasurat actiunea de control in crese si unitati de invatamant special. S-
au verificat 3 crese si o unitate de invatamant special, toate unitatile sunt autorizate sanitar, nu s-au constatat 
neconformitati, de asemenea controlandu-se si cabinetele medicale din cadrul acestora, neconstatandu-se 
neconformitati. 
           Tot in cadrul actiunii tematice de control s-a verificat cabinetul medical din cadrul unitatii de 
invatamant special. Cabinetul nu detinea autorizatie sanitara de functionare.  
         In cadrul actiunii tematice de control desfasurata in perioada 01.09 – 28.10.2016 s-a verificat conform 
legislatiei sanitare conformitatea produselor cosmetice. 
            S-au efectuat 8 controale la unitati care comercializeaza produse cosmetice si s-au verificat 132 
produse. Nu s-au depistat neconformitati in privinta etichetarii, depozitarii si notificarii acestora. 
            In perioada 07.11 – 15.11.2016 s-a desfasurat actiunea tematica de control in unitatile de invatamant 
universitar si in unitati de catering care asigura alimentatia copiilor prescolari si scolari in unitatile de 
invatamant preuniversitar. 
         S-au verificat 2 unitati de catering si 2 unitati de invatamant universitar. Nu s-au constatat 
neconformitati. 
         In perioada 02.11.- 27.11.2016 s-a desfasurat actiunea tematica de control privind aplicarea normelor de 
igiena pentru saloanele/centrele  de bronzare. 
         Au fost inspectate un numar de 10 saloane/centre de bronzare. La trei saloane de bronzat aparatele nu 
erau functionale. S-au depistat urmatoarele neconformitati: 

 - personalul nu detine curs privind “Notiuni Fundamentale de Igiena” si certificate de instruire; 
- titularul aparatului de bronzat nu are completat registrul aparatului si registrul de exploatare, de 
asemenea nu detin cartile tehnice pentru aparat; 

  - nu exista eticheta pentru aparatul de bronzat; 
  - nu exista declaratie pe proprie raspundere a clientului si registru cu fisele clientilor; 
  - in salonul/centrul de bronzat nu exista informatii pentru utilizatori si nu se mentin inregistrarile privind 
dezinfectia; 

        Pentru neconformitatile constatate au fost acordate termene de remediere a deficientelor  
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2. Compartimentul Control Unitati si Servicii de Sanatate 
 
In perioada 11.01.  - 29.02.2016 s-a desfasurat actiunea tematica pentru verificarea unitatilor   sanitare 

cu paturi din jud. Braila. 
Au fost controlate patru spitale publice si un spital privat. S-au constatat neconformitati la patru unitati 

unde s-au aplicat 6 amenzi in valoare de 3000 lei si s-au facut recomandari cu termene de remediere. 
In aceeasi perioada, s-a  derulat actiunea tematica de control privind gestionarea deseurilor medicale in 

unitatile din subordinea/coordonarea/sub autoritatea MS (incluse in HG nr.144/2010). 
S-au controlat trei unitati sanitare aflate in subordinea MS: Centrul de Transfuzie Sanguina Braila, 

Serviciul de  Ambulanta Judetean Braila si Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica din 
cadrul DSP Braila. 

Pentru deficientele constatate s-au facut recomandari cu termene de realizare. 
In perioada 10.03 – 25.03 2016 s-a desfasurat actiunea tematica de control incrucisat in unitatile 

sanitare cu paturi publice si private conform Ordinului MS nr.205/23.02.2016. 
Au  efectuat control incrucisat doua echipe de inspectori sanitari din partea DSP Braila, in judetele 

Valcea si Ialomita, iar la unitatile cu paturi din judetul Braila a efectuat control, o echipa de inspectori de la 
DSP Arges. 

Pentru neconformitatile depistate, echipele de la DSP Braila au aplicat 2 amenzi in valoare de 1300 lei  
si 3 avertismente la spitalele din Judetul Valcea, iar la Ialomita, au fost sanctionate doua unitati cu doua 
amenzi, in total 5500 lei. 

Echipa de la DSP Arges a aplicat 7 amenzi in valoare de 8000 lei si un avertisment. 
 
In perioada 11.04 – 31.05 2016 s-a derulat actiunea tematica de control la  cabinetele de medicina de 

familie, de specialitate, dentare si laboratoare de analize medicale. 
Au fost verificate 9 cabinete de medicina de familie, 6 cabinete de specialitate,10 cabinete dentare si 6 

laboratoare. 
 Pentru neconformitatile depistate, s-au aplicat sanctiuni contraventionale: 4 amenzi in valoare de 2000 

lei si 4 avertismente. 
Incepand cu luna mai s-au efectuat recontroale lunar in unitatile sanitare cu paturi, la fiecare termen 

dispus in procesele verbale si rapoartele de control in urma actiunilor tematice  de control incrucisat.  
 
In cadrul anchetei HexiPharma, la solicitarea M.S, s-au efectuat 7 controale si verificari la unitatile 

sanitare cu paturi, care au achizitionat produse biocide de la societatea mai sus mentionata. 
Inspectorii sanitari au recoltat 2 probe din 2 produse biocide fabricate de SC HexiPharma SRL de la 

spitalul privat si 4 probe sanitatie. Rezultatele probelor de sanitatie au fost corespunzatoare. 
In perioada 01.06 - 30.06 2016 s-a desfasurat actiunea tematica de control privind verificarea 

produselor biocide.   
S-au verificat 40 produse biocide la 2 distribuitori si la 5 unitati sanitare cu paturi. 
S-a sanctionat un distribuitor de produse biocide pentru lipsa avizului de punere pe piata cu amenda de 

5000 lei, iar pentru alte deficiente, s-au facut recomandari cu termene de realizare. 
La doua spitale s-a gasit un produs biocid necorespunzator si s-a retras de la utilizare toata cantitatea 

ramasa in stoc. 
S-au recoltat doua probe din alt produs biocid pentru testarea activitatii bactericide si fungicide. 
La solicitarea M.S, in data de 01.06.2016, s-a efectuat control inopinat la 5 spitale pentru a se constata 

daca se mai utilizau produse Hexi Pharma dupa retragerea acestora.  
 
In perioada 12.09 – 30.09 2016 s-a derulat actiunea tematica de control in unitatile de invatamant si 

cabinetele medicale scolare. 
Au fost controlate 17 cabinete medicale scolare  din mediul urban din care 3 cabinete stomatologice. In 

cadrul controalelor s-au constatat urmatoarele neconformitati: dotarea insuficienta a aparatului de urgenta cu 
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materiale sanitare si medicamente de urgenta; dotarea insuficienta cu mobilier sanitar; amenajarea 
necorespunzatoare a izolatoarelor; lipsa vestiarelor pentru personalul medical. Pentru deficientele constatate s-
au facut recomandari cu termene de remediere. 

In perioada 20.09. – 20.10 2016 s-a desfasurat actiunea tematica de control pentru verificarea 
conformitatii UPU/CPU. S-a verificat UPU din structura Spitalului Judetean de Urgenta Braila. 

Pentru neconformitatile constatate s-au facut recomandari cu termene de remediere. 
Actiunea tematica desfasurata in intervalul 07.11 – 30.11 2016 a vizat verificarea respectarii 

reglementarilor legale in  unitatile de transfuzii sanguine din unitatile sanitare cu paturi. S-a controlat UTS din 
cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila. S-au facut recomandari cu termene de remediere pentru 
deficientele depistate. 

In perioada 05.12.- 16.12.2016 s-a derulat actiunea tematica de control in domeniul transplantului.  
S-a verificat Spitalul Judetean de Urgenta Braila - unitate acreditata pentru activitatea de prelevare 

organe. Nu s-au inregistrat cazuri de potentiali donatori aflati in moarte cerebrala in 2016. 
 

Activitati de inspectie tematica planificate permanent 
 

1.Verificarea distribuirii de produse lactate si de panificatie copiilor prescolari din gradinitele cu 
program normal de patru ore si elevilor claselor 0-VIII din invatamantul primar si gimnazial in cadrul 
Programului Guvernamental “Lapte - Corn”. 

 
In cadrul actiunii tematice de verificare a distribuirii produselor lactate si panificatie in unitatile scolare 

si prescolare conform OUG 96/2002 au fost controlate 66 unitati de invatamant in anul 2016, din care 26 
unitati de invatamant prescolar cu program normal de patru ore si 40 unitati de invatamant primar si 
gimnazial. 

Au fost verificate calitatea produselor lactate si de panificatie, respectarea conditiilor de depozitare si 
distributie a produselor, respectarea modului de etichetare prevazut de legislatia in vigoare, starea de sanatate a 
personalului desemnat pentru distributia produselor alimentare catre elevi, respectarea graficului de livrare. 

Nu s-au constatat disfunctionalitati la controalele igienico-sanitare efectuate. 
 
2. Verificarea calitatii produselor de morarit, panificatie si patiserie in baza adresei MS nr. 

EN1270/17.12.2013 
 
In anul 2016 s-au desfasurat lunar controale igienico-sanitare in unitati de morarit, panificatie si 

patiserie. Au fost efectuate un numar de 36 de astfel de controale care au vizat urmatoarele obiective: conditii 
de depozitare a materiilor prime si calitatea acestora, respectarea normelor igienico- sanitare in procesele de 
fabricatie, modul de etichetare a produselor finite, buletinele de analize si rapoartele de incercari ale aditivilor 
alimentar folositi in procesul tehnologic de fabricatie, starea de sanatate a personalului prin verificarea fiselor 
de aptitudini, controlul actualizarii cursurilor “Notiuni fundamentale de Igiena” a personalului lucrator. 

Controalele igienico-sanitare efectuate in anul 2016  in aceste tipuri de unitati  au scos la iveala o serie 
de neconformitati, cum ar fi: folosirea oualor in procesul tehnologic de fabricatie fara a fi dezinfectate, 
neactualizarea cursurilor de igiena. Pentru aceste neconformitati s-au aplicat sanctiuni contraventionale.  
 

Actiuni comune cu alte institutii 
 

In anul 2016 personalul Serviciului de Control in Sanatate Publica a efectuat un numar de 37 de actiuni 
de control comune cu alte institutii si autoritati, cum ar fi: Politia Locala, Politia Judetului Braila, SAS, Garda 
de Mediu, DSVSA, ISU, Jandarmeria. 

Pentru neconformitatile constatate  s-au aplicat 2 sanctiuni contraventionale. 
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Actiuni de necesitate 
 
Actiunile de necesitate s-au efectuat in cazul aparitiei unor fenomene naturale care presupun urgente in 

domeniul igienei si sanatatii publice. 
1.Actiunea de prevenire si combatere a efectelor caniculei asupra sanatatii populatiei in 

perioadele de canicula 
In aceste perioade au fost intensificate actiunile de control care au vizat in mod direct verificarea 

respectarii conditiilor de depozitare, prelucrare, transport si comercializarea produselor alimentare,     
verificarea punctelor de prim ajutor, verificarea conditiilor igienico-sanitare din stranduri si monitorizarea 
calitatii apei de imbaiere, verificarea respectarii normelor de colectare si depozitare a deseurilor menajere. 

In aceasta perioada au fost efectuate un numar de 83 de controale si pentru neconformitatile constatate 
s-au aplicat un numar de 4 sanctiuni contraventionale. 

 
2.Actiuni de control efectuate in cadrul Sistemului Rapid de Alerta pentru alimente si furaje 

(SRAAF) 
In anul 2015 s-au efectuat un numar de 15 alerte rapide  in cadrul SRAAF, cu 48 de controale igienico-

sanitare, din care: 1 alerta rapida pentru toxiinfectie alimentara, 12 alerte pentru suplimente alimentare cu liste 
de distributie, o alerta cu MCA si o alerta cu cereale pentru copii. 
 

In perioada premergatoare si in timpul sarbatorilor pascale s-au efectuat 22 controale si recontroale si 
constatat urmatoarele neconformitati: 

- neactualizarea cursurilor privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena; 
- depozitarea necorespunzatoare a alimentelor; 
- lipsa materialelor corespunzatoare a operatiunilor de curatenie si dezinfectie; 
- neefectuarea corespunzatoare a operatiunilor de curatenie si dezinfectie; 
- lipsa monitorizarii apei potabile folosite in procesul de productie; 
- neasigurarea conformarii la parametrii de calitate a apei potabile. 
Pentru neconformitatile constatate s-au aplicat 17 sanctiuni contraventionale in valoare de 11500 lei. 
In cadrul controalelor igienico-sanitare  desfasurate in perioada sarbatorilor de iarna, au fost verificate 

7 unitati de alimentatie publica, 12 unitati de productie alimentara, 1 unitate retailer si 4 camine de batrani. 
Pentru neconformitatile constatate (curs privind “Notiuni Fundamentale de Igiena” neactualizat, 

substante dezinfectante in cantitati insuficiente, lipsa termometre pentru inregistrarea temperaturii zilnice la 
agregatele frigorifice, spatii care necesita igienizare) au fost acordate termene de remediere, urmand ca la 
expirarea acestora sa se efectueze recontroale. 

 
In cursul anului 2016 s-a desfasurat concomitent cu activitatile prevazute in planul tematic si 

activitatea de evaluare a declaratiilor pe propria raspundere depuse de solicitanti la sediul Oficiului Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul Braila. 

Au fost verificate cu aceasta ocazie un numar de 22 de declaratii pe propria raspundere. 
 

Monitorizari din cadrul Programului National II 
 

In conformitate cu Ord. M.S 422/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programelor 
Nationale de Sanatate Publica pentru anul 2016, Serviciul de Control in Sanatate Publica a desfasurat activitati 
de control si recoltare de probe: 

1.Monitorizarea nivelului de Iod din sarea iodata pentru consumul uman. 
Cu aceasta ocazie, in anul 2016 s-au recoltat 41 de probe de sare iodata (din unitati care 

comercializeaza acest produs alimentar). Din cele 41 de probe analizate in Laboratorul de Chimie si 
Toxicologie al Directiei de Sanatate Publica Constanta, 10 probe au fost necorespunzatoare (continut de iodat 
de potasiu sub limita admisa), pentru neconformitati aplicandu-se 3 sanctiuni contraventionale. 
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 2.Monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare 
Au fost recoltate 2 suplimente alimentare destinate copiilor si gravidelor pentru a fi analizate chimic 

(respectiv determinarea continutului in Pb si Cd), rezultatele fiind corespunzatoare. 
 3.Evaluarea factorilor de risc din materiale care vin in contact cu alimentele 
In cadrul monitorizarii s-au recoltat: o proba pungi pvc pentru determinarea migrarii globale de 

component pentru obiectele din material plastic; o proba pahare pvc pentru iaurt pentru determinarea migrarii 
globale de component penru obiectele din material plastic; o proba cesti ceramice in vederea determinarii 
migrarii de metale cu potential toxic de Pb, Cd, Cu si Cr; o proba bol picior emailat in vederea determinarii 
migrarii de metale cu potential toxic de Pb, Cd, Cu si Cr. 

Toate probele recoltate au fost analizate, iar rezultatele au fost corespunzatoare. 
 4.Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii 
Conform metodologiei s-au recoltat 2 probe de condimente alimentare pentru a fi analizate de un 

laborator acreditat de specialitate in ceea ce priveste detectia iradierii produselor alimentare. 
Rezultatele analizate de la Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara Bucuresti (Serviciul 

Chimie si Radioactivitate) au aratat ca probele sunt corespunzatoare. 
 
In anul 2016 inspectorii sanitari din cadrul Serviciului de Control in Sanatate Publica au indeplinit 

obiectivele propuse, identificand factorii de risc in sanatate publica si actionand in vederea diminuarii 
acestora. 

Prin activitatea desfasurata s-a asigurat o buna stare de sanatate si nutritie in randul copiilor si tinerilor 
(prin verificarea respectarii prevederilor Legii 123/2008), un climat de viata si munca sanatos in randul 
populatiei si prevenirea aparitiilor cazurilor de boala in randul populatiei. 

Totodata s-a acordat o atentie deosebita respectarii prevederilor legale in unitatile sanitare privind 
prevenirea, controlul si supravegherea infectiilor nosocomiale.   

 
 

COMPARTIMENT AVIZE /AUTORIZARI 
 
 

In baza OMS nr. 1030/2009 completat si modificat si a legislatiei in vigoare, s-au eliberat 22 autorizatii 
sanitare de functionare in baza declaratiei pe propria raspundere, 54 autorizatii sanitare de functionare in baza 
referatului de evaluare, 337 asistente de specialitate, 21 certificarea conformitatii si s-au acordat 21 de vize 
anuale. 

S-a asigurat inregistrarea cererilor si eliberarea vizei anuala pentru autorizare – examinare ambulatorie 
a candidatilor la obtinerea permisului de conducere a conducatorilor de autovehicole si tramvaie.  
 Conform Legii nr. 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare au fost inregistrate si repartizate  
Serviciului de Control in Sanatate Publica 5312 declaratii pe proprie raspundere transmise de la nivelul 
Registrului Comertului Braila. 

In decursul anului 2015 au fost inregistrate in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale,  în conformitate 
cu legislaţia în vigoare, un numar de 48 certificate de inregistrare si au fost eliberate 16 autorizatii de libera 
practica, din care 11 pentru specialitatea kinetoterapie, 3 pentru specialitatea biologie si 2 pentru specialitatea 
chimie. 

Conform legislatiei in vigoare au fost eliberate 3847 certificate de absolvire a cursurilor de instruire 
privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena. 
 

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 
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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  cabinetele medicilor de familie (bolnavi 
cronici in evidenta, gravide,) de la  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 2016 s-au centralizat 2461 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 4891 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 24 anchete de deces 0-1 an, 13 anchete perinatale,  si 3 anchete 1-4 
ani, apoi s-au trimis  la  termen catre Centrul  Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică   
al Ministerului Sănătăţii Bucureşti. 

 Centralizatorul lunar, cu evidenta gravidelor, a intreruperilor de sarcina, evidenta bolnavilor cronici, 
mortalitatea  generala pe cauze  - se centralizeaza  date de la cabinetele medicale de familie, de la 
spitale, indicatori demografici  si se raporteaza lunar la termen la 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   cabinetele medicale de familie si de la  ambulatoriile  integrate spitalelor, datele cumulate 
s-au raportat 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 5 spitale si s-a trimis la 
Centrul  Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii Bucureşti. 
Compartimentul nostrua a cumulat  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 
unităţii sanitare balneare; S-a completat de aceste unitati  si s-a  trimis la Centrul  Naţional de 
Statistică şi Informatică în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii Bucureşti la termenul stabilit. 
Compartimentul nostru a cumulat  datele  in Sinteza anuala a stării de sănătate a populaţiei si a 
activităţii medico-sanitare.  
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 Centralizatorul morbidităţii cabinetelor medicale şcolare  în anul şcolar 2015-2016; 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 5 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  sănătate (rate 
mortalitate, morbiditate specifică) – lucrarea s-a facut  in comun cu 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;  
S-au centralizat  date de la  4 spitale publice si 1  spital privat (ingrijiri paliative) Directia de Sanatate 

Publica Braila, Serviciul Judetean de Ambulanta, Centrul de Transfuzii, Unitatea Medico-Sociala Ianca, 1 
unitate  balneara, 146  cabinete  medicale de familie, 170 cabinete  stomatologice, 197 cabinete de 
specialitate,  131 farmacii,  53 drogherii,  35 de laboratoare  medicale,  63 laboratoare  de tehnica dentara,  
2 centre medicale de specialitate, 1 societate medicala civila, 1 unitate  de ambulanta (privata) 22 alte 
tipuri de cabinete medicale. 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 
 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; 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 
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 Actualizarea anuala si tinerea la zi a Registrului Medicilor, si a nomenclatorului de unitati sanitare din 
judet – aplicatie nationala. 

 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. 

 
COMPARTIMENTUL ECONOMIC-ADMINISTRATIV 

 
Activitatea compartimentului buget – finanțe/contabilitate se desfășoară la nivelul Direcției de Sănătate 

Publică Brăila pe baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat și repartizat de către Ministerul Sănătății, 
 

ordonatorul principal de credite, în condițiile legii.  
În anul 2016 Direcția de Sănătate Publică Brăila  și-a desfășurat activitatea pe baza Bugetului de 

Venituri și Cheltuieli aprobat în suma de 32.306 mii lei, din urmatoarele surse de finanțare:  
 Bugetul de Stat 29.157 mii lei  
 Venituri proprii ale Ministerului Sănătății-Accize 2.621 mii lei  
 Venituri proprii din prestări servicii conf HG 59/2003 528 mii lei  

Creditele bugetare repartizate și deschise de către Ministerul Sănătății pentru Direcția de Sănătate 
Publică Brăila , precum și sumele realizate din venituri proprii au fost utilizate prin aplicarea și respectarea 
Ordinului ministrului finanțelor publice nr 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor cu modificări și completari ulterioare, 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 atât din bugetul de stat cât și din venituri proprii pe titlul 10 “Cheltuieli de 
personal” în suma de 2.430 mii lei – aferente anului 2016, au fost utilizate pentru plata drepturilor salariale și 
a contributiilor privind cheltuielile de personal, conform statului de funcții aprobat în conformitate cu bugetul 
aprobat și repartizat, cu respectarea disciplinei financiare.  

Creditele bugetare alocate atât din bugetul de stat cât și din venituri proprii pentru titlul 20 “ Bunuri și 
servicii- Cheltuieli de întreținere” în suma de 905 mii lei – aferente anului 2016 au fost utilizate pentru 
asigurarea bunurilor, serviciilor și lucrarilor necesare bunei funcționari a tuturor compartimentelor prin 
achiziționarea cu respectarea prevederilor legale a materialelor de natura furniturilor de birou, combustibililor, 
materialelor cu caracter funcțional, obiectelor de inventar.  

Sumele alocate prin bugetul la titlul 20 “Finanțarea unor acțiuni de sănătate din cadrul unităților 
sanitare” în suma de 20.727 mii lei – aferente anului 2016 au fost utilizate pentru plata cheltuielilor de 
personal pentru unitățile de primiri urgente, medici rezidenți, dispensare TBC și CSM, cabinete de medicină 
sportiva, cabinete de planning familial și cabinetele medicale școlare și dentare din unitățile de învățământ.  

Pentru asigurarea acțiunilor de sănătate mai sus menționate au fost întocmite un număr de 5 contracte 
de finanțare a unităților sanitare din subordinea autoritaților publice locale, respectiv : Spitalul Județean de 
Urgență Brăila, Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila, Spitalul de Psihiatrie “Sf. Pantelimon”Brăila, Spitalul 
Orășenesc Făurei și Dispensarele medicale școlare. 

Pentru asigurarea derularii Programelor naționale de sănătate derulate de spitalele din subordinea 
autorităților publice locale au fost alocate sume în valoare de 4.223 mii lei – aferente anului 2016 și respectiv 
au fost alocate sume în valoare de 481 mii lei pentru Directia de Sanatate Publica Braila pentru asigurarea 
derularii Programelor naționale de sănătate derulate in cadrul institutiei.  

Creditele bugetare alocate pentru titlul 51.01”Transferuri curente” în suma de 1.167 mii lei – aferente 
anului 2016 au fost utilizate pentru plata cheltuielilor de personal către asistenți comunitari și mediatorii 
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sanitari în 24 de unități administrativ teritoriale din județ, precum și asigurarea a o parte din cheltuielile 
Unității Medico – Sociale Ianca.  

Creditele bugetare alocate pentru titlul 51.02.”Transferuri de capital” în suma de 559 mii lei – aferente 
anului 2016 au fost utilizate pentru plata investițiilor realizate de Spitalul Județean de Urgență Brăila pentru 
achizitionarea de aparatura medicala. 

Veniturile proprii din prestări servicii realizate conform H.G. nr. 59/2003  privind înființarea de către 
Ministerul Sănătății a unei activități finanțate integral din venituri proprii, reprezinta o altă sursă de finanțare 
pentru cheltuieli curente și de capital. 

Veniturile proprii ale Direcției de Sănătate Publică Brăila și se compun din: 
- venituri proprii ale Ministerului Sănătății(accize) conform bugetului aprobat, în suma de 2.621 mii 

lei, pentru care au fost efectuate de ordonatorul de credite deschideri de credite în  suma de 2.608 mii lei, 
reprezentand 99.50% din total buget accize– aferente anului 2016. 

- venituri proprii din prestari servicii către populație, conform bugetului aprobat în suma de 528 mii lei 
din care s-a încasat suma  de 441,50 mii lei reprezentand un procent de 83,62% din bugetul prevăzut pentru 
anul financiar 2016 sume ce au provenit din încasari pentru prestații realizate de laborator și compartimentele 
funcționale ale Direcției de Sănătate Publică a județului Brăila pe baza Ordinului Ministrului Sănătății nr. 
208/2012 și a Ordinului nr 1030/2009 cu privire la stabilirea tarifelor.  

Privitor la bugetul de stat putem menționa că executarea bugetului anului 2016  fost în procent de 
99,33% deoarece la un buget alocat de 29.157 mii lei au fost deschideri de credite in suma de 28.962,59  mii 
lei. 

Direcția de Sănătate Publică a județului Brăila în anul 2016 a efectuat cheltuieli de capital în baza listei 
de investiții aprobată de Ministerul Sănătății pentru achiziționarea de:  
1. Autoturism – 2 buc.prin Programul Rabla pentru innoirea parcului auto = 124,17  mii lei;  
2. Sistem Storage - 1 buc = 5 mii lei;  
3. Turbidimetru de laborator - 1 buc = 10,24 mii lei;  
4. Antivirus cu valabilitate de 2 ani pentru 55 de noduri 1 buc = 10 mii lei; 
5. Dulapuri laborator pentru reactivi - 3 buc = 15,84 mii lei. 
6. Licente Microsoft Windows professional – 33 buc =  37,31 mii lei; 
7. Intocmire documentatie compusa din : DALI, expertiza tehnica, proiect ethnic si detalii de executie, privind 
lucrarile de reabilitare gard si curte interioara a sediului administrative DSP Braila din str. C.D.Gherea, nr. 2 
bis – 1 buc = 7,65 mii lei 

În cadrul activității desfășurate în compartimentul buget – finanțe - contabilitate s-a acordat o atenție 
deosebită calității lucrărilor de planificare și execuție financiară, de contabilitate și analiză, urmarindu-se în 
permanență creșterea competenței profesionale și a răspunderii întregului personal al compartimentelor 
implicate.  

Tot în cadrul biroului buget s-a desfășurat activitatea de colectare, centralizare și transmitere către 
Ministerul Sănătății – Direcția Generală Economică a cererilor de finanțare lunare, necesare deschiderilor de 
credite ce au finanțat derularea activităților zilnice atât a DSP Brăila cât și a celorlalte unități sanitare.  

Alte activitati desfasurate: 
-întocmirea ordinelor de plată pentru efectuarea plăților din conturile deschise la Trezoreria mun.Brăila, 
privind cheltuielile de bunuri și servicii(din bugetul de stat, venituri proprii  , cât și din accize) pentru 
activitatea proprie ; 
-Finanțarea lunară a acțiunilor de sănătate , a programelor de sănătate transferate autoritaților publice 
locale ,conform actelor normative în vigoare, în limita creditelor deschise lunar la MS, pe baza solicitării de 
fonduri 
-întocmirea lunar /trimestrial pe baza datelor operative, a contului de execuție din  venituri proprii și accize pe 
subdiviziunile clasificatiei bugetare, a contului de execuție cheltuieli pentru activitatea proprie, care se 
înainteaza la MS la termenul stabilit. 
- întocmirea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale  și raportarea la Ministerul Sănătății, 
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- Înregistrarea zilnică în programul informatic de contabilitate a angajamentelor, propunerilor și 
ordonanțărilor bugetare în conformitate cu prevederile legale cuprinse în Ordinul ministrului 
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 și semnarea la 
compartimentele de specialitate, CFP și la ordonatorul de credite al institutiei; 

- Urmarirea situației bugetului angajat la zi, pe surse de finanțare, încadrarea sumelor angajate în 
bugetul aprobat; 

       -   Urmarirea situației sumelor rămase neachitate către furnizori, lunar și emiterea de confirmări de solduri 
către aceștia la finele anului 2016. 

Reevaluare mijloacelor fixe ale DSP Brăila conform Ordinului MF nr.3471/2008 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice. În urma reevaluarii mijloacelor fixe a rezultat o scadere a valorii contabile 
nete, înregistrată în contabilitatea institutiei. 

De asemenea au fost reevaluate cu un evaluator autorizat, conform reglementărilor 
legale în vigoare, clădirile și terenurile rezultând o diminuare a valorii contabile nete la data de 31.12.2016 de 
cca 1,467 mii lei, depreciere rezultată ca efect al scăderii accentuate a pietei imobiliare din zona conform 
informațiilor cuprinse în raportul de evaluare. 

Politicile contabile ale Direcției de Sănătate Publică Brăila respectă protejarea fondurilor publice, 
legislația în vigoare, reglementările transmise prin Ordine ale Ministrului Sănătății și prin deciziile interne ale 
directorului executiv.  

Sunt respectate principiile generale ale contabilității de angajament și sunt aplicate procedurile 
operaționale specifice.  

Pe parcursul anului 2016 precum s-au monitorizat și raportat cheltuielile de personal, cheltuielile de 
investiții, programele nationale de sănătate ( indiferent de sursa de finanțare) plațile restante, conform 
ordinelor emise de Ministerul de Finanțe și precizărilor transmise de Ministerul Sănătății – Direcția Generală 
Economică. 
 

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 
 

În cadrul compartimentului de achiziții publice, personalul de specialitate în cursul anului 2016 a avut 
urmatoarea activitate : 
- a asigurat codificarea produselor, serviciilor în sistemul de grupare și codificare CPV  
- Întocmirea planului anual al achizițiilor publice pentru exercițiul financiar 2016  
- a întocmit documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei în cadrul procedurilor de achiziție publică 
desfășurate la nivelul DSP Brăila; 
- a urmarit executarea lucrărilor și îndeplinirea serviciilor specifice contractate; 
- a organizat recepțiile la terminarea lucrărilor și la expirarea perioadei de garanție; 
- a verificat îndeplinirea calității lucrărilor executate, în perioada de garanție; 
- a pus la dispozitia comisiilor de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică de servicii și lucrări, analize 
tehnice necesare stabilirii ofertei câștigătoare; 
- a efectuat achizițiile directe la nivelul structurilor din cadrul DSP Brăila; 
- a estimat valoarea fiecarui contract de achiziție publică și propune procedura de achiziție aplicabilă; 
- a asigurat organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică, urmarind derularea contractelor de 
achiziție publica atribuite; 
- a întocmit dosarul achiziției publice pentru fiecare contract atribuit; 
- ține evidența contractelor de achiziție publică la nivelul întregii instituții; 

Situația achizițiilor publice în raport cu planul anual de achiziții publice aprobat - pe anul 2016 se 
prezinta astfel: 
- 28 acte adiționale; 
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– 478 dosare achiziție publică elaborate defalcat după cum urmează : 
- Furnizare de bunuri și produse comune – 318 dosare; 
- Furnizare medicamente, vaccinuri și reactivi – 84 de dosare; 
- Furnizare consumabile medicale – 39 dosare; 
- Prestari de servicii – 34 dosare; 
- Executie de lucrari de reparatie curente – 3 dosare. 

De asemenea s-au efectuat proceduri de achiziții publice pentru : medicamente, materiale sanitare, 
reactivi, întretinere și reparatii IT, dotare cu consumabile, pentru IT, dotare cu materiale birotică și papetarie, 
rechizite; s-au derulat proceduri de asigurare a necesarului de materiale pentru asigurarea activității de 
întreținere și reparații efectuate la sediile instituției. 

 
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV MENTENANŢĂ 

 
Activitatea compartimentului Administrativ Mentenanta din cadrul Directiei de Sanatate Publica Braila se 

desfasoara pe baza bugetului de venituri si cheltueli aprobat si repartizat de Ministerul Sanatatii, in 
conformitate cu sarcinile ce revin compartimentului, pe anul 2016 s-au desfasurat urmatoarele activitati: 

1. s-au intocmit si s-au transmis catre MS documentatii privind programul de investitii pe anul 2016 in 
valoare de 311 mii lei din veniturii proprii, aceastea fiind repartizate astfel:  

 achizitie mijloace de transport 171 mii lei, 
 achizitie  softwer si licente 130 mii lei, 
 reparatii capitale (intocmire documentatie copusa din : expertiza tehnica, DALI, proiect tehnic 

si detalii de executie, privind lucrarii de reabilitare gard si curte interioara sediu administrativ  
DSP Braila din str. C. Dobroeanu Gherea nr. 2 bis) 10 mii lei. 

Din care a fost aprobata o suma de 221 mii lei dupa cum urmeaza : 
 achizitie mijloace de transport si aparatura medicala 154 mii lei, 
 mobilier, aparatura birotica,etc. 17 mii lei 
 achizitie  softwer si licente 40 mii lei, 
 reparatii capitale (intocmire documentatie copusa din : expertiza tehnica, DALI, proiect tehnic 

si detalii de executie, privind lucrarii de reabilitare gard si curte interioara sediu administrativ  
DSP Braila din str. C. Dobroeanu Gherea nr. 2 bis) 10 mii lei. 

2. Au fost monitorizate lunar cheltuielile de capital/investitii ale unitatilor sanitare din subordinea MS 
cat si din subordinea administratiei publice locale, inclusiv ale institutiei noastre si s-au transmis la 
MS documentatii privind programul de investitii pe anul 2016, aceastea fiind repartizate astfel:  

 Autoturism – 2 buc.prin Programul Rabla pentru innoirea parcului auto = 124,17  mii lei;  
 Sistem Storage - 1 buc = 5 mii lei;  
 Turbidimetru de laborator - 1 buc = 10,24 mii lei;  
 Antivirus cu valabilitate de 2 ani pentru 55 de noduri 1 buc = 10 mii lei; 
 Dulapuri laborator pentru reactivi - 3 buc = 15,84 mii lei. 
 Licente Microsoft Windows professional – 33 buc =  37,31 mii lei; 
 Intocmire documentatie compusa din : DALI, expertiza tehnica, proiect ethnic si detalii de executie, 

privind lucrarile de reabilitare gard si curte interioara a sediului administrative DSP Braila din str. 
C.D.Gherea, nr. 2 bis – 1 buc = 7,65 mii lei 

s-a intocmit si s-a raportat la MS si Directia Judeteana de Statistica - adresa, referitoare la  propunerile de 
investitii pe anul 2016, pentru DSP Braila si din subordinea administratiei publice locale; 
3. s-a intocmit si s-a raportat lunar la Ministerul Mediului consumul de materiale reciclabile (hartie, 
sticla si carton) ale DSP. Braila; 
4. s-a raportat la MS situatia cladirilor si terenurilor aflate in administrarea DSP Braila 
5. s-a urmarit lunar decontarea facturilor aferente utilitatilor si  serviciilor  necesare desfasurarii 

activitatii institutiei; 
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6. s-a asigurat executarea la timp si in bune conditii a transporturilor necesare desfasurarii activitatii 
institutiei prin: intocmirea saptamanala a planul auto in functie de referatele de necesitate ale 
compartimentelor, alimentarea cardurilor de carburant, asigurarea necesarului de lubrifianti si piese 
de schimb auto, efectuarea ITP si reparatiilor curente in unitati specializate cat si verificarea 
asigurarilor obligatorii auto (RCA, CASCO, taxe drum) pentru autoturismele din dotare; 

7. in domeniul situatiilor de urgenta cat si in domeniul securitate si sanatate in munca s-au efectuat 
urmatoarele activitati: 

i. s-a participat la instruiri si evenimente organizate de ISU ,,Dunarea”Braila, 
ii. s-au intocmit documentatii privind prevenirea si stingerea incendiilor, de protectie 

civila si de securitate si sanatate in munca, 
iii. s-a efectuat instruirea personalului si s-au completat fisele individuale de instruire 

PSU si SSM in conformitate cu legislatia in vigoare; 
8. s-a eliberat si s-au primit documente in si din arhiva unitatii; 
9. s-au monitorizat lucrarile de reparatii curente efactuate in cadrul institutiei; 
10. s-a intocmit  referatele de necesitatre privind achizitia de servicii si bunuri; 
11. s-a intocmit si monitorizat notele de comanda respectiv consumul, privind acordarea alimentatiei de 

protectie constand in lapte dulce conform legislatiei in vigoare pentru personalul din laborator. 
 

COMPARTIMENT RUNOS 
 

 În perioada ianuarie – decembrie 2016 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 2015, 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 respectiv OMS nr. 1229/2011; 

 desfasurarea procedurii de scoatere la concurs a postului vacant de medic primar, specialitatea 
epidemiologie  in luna ianuarie 2016, reluarea procedurii de scoatere la concurs a postului vacant de 
medic primar ,specialitatea epidemiologie in lunile martie si septembrie 2016; 

 s-au intocmit lucrari in vederea inscrierii pentru participarea la examenul de obtinere a gradului de 
medic specialist din sesiunile 29 martie 2016; 

 desfasurarea procedurii de organizare a concursului in vederea ocuparii postului vacant de medic , 
specialitatea medicina muncii in lunile iunie si septembrie 2016; 

 organizarea concursului in vederea ocuparii postului vacant aferent functiei publice de executie 
consilier juridic din cadrul Comp. Juridic in lunile iunie si noiembrie 2016; 

 organizarea concursului in vederea ocuparii postului vacant aferent functiei publice de executie 
vacanta de inspector , grad profesional superior in cadrul Compartimentului ICFRMVM in luna 
noiembrie 2016; 

 organizarea concursului in vederea ocuparii postului vacant de inspector de specialitate din cadrul 
Compartimentului Administrativ si mentenanta in luna noiembrie 2016; 

 organizarea concursului in vederea ocuparii postului vacat de asistent medical, specialitate laborator in 
luna noiembrie 2016; 

 s-au intocmit lucrari in vederea inscrierii pentru participarea la examenul de rezidentiat din mai 2016 si 
noiembrie 2016 ; 

 s-au operat modificările survenite in situaţia funcţiilor publice pe portalul ANFP; 
 s-au operat in REVISAL si transmis la ITM Braila modificările survenite in situaţia funcţiilor 

contractuale ca urmare a modificarii salariului de baza; 
 s-a organizat acţiunea de completare şi colectare a declaraţiilor de avere şi de interese pentru anul 

2015; 
 s-a intocmit si transmis catre Ministerul Sanatatii Planul de formare profesională pentru anul 2016; 
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 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 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-a acordat viza CFP; 
 s-au inregistrat, redactat si emis dispoziţii referitoare la:   

- modificarea salariului de baza brut;  
- suspendarea de drept a  raportului de serviciu in cazul functionarilor publici; 
- incetarea 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-au eliberat la solicitarea salariatilor: 
- adeverinţe cu zilele de concediu medical; 
- adeverinţe pentru bănci, conform solicitărilor; 
- adeverinte in vederea completarii dosarelor de pensie; 
- 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 întocmit documentaţia de recuperare de la CJAS Braila  a sumelor pentru concedii şi 

indemnizaţii medicale; 
- -s-a întocmit declaratia fiscala D205 aferenta anului 2015 in termenul prevazut de lege; 
- s-au întocmit şi s-au depus lunar declaraţia D112 privind obligaţiile de plată la bugetul 

asigurărilor sociale de stat; 
- s-a intocmit si depus in luna decembrie 2016 declaratia M500 - registrul public a persoanelor 

platite din fonduri publice; 
 Participarea in cadrul comisiei la examinare a persoanelor care au urmat cursuri de instruire privind 

notiunile fundamentale de igiena; 
 

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN 
 

A asigurat intocmirea si transmiterea catre Ministerul Sanatatii, precum si Camerei de Conturi 
Judeteana Braila, a Raportului privind activitatea de audit public intern, desfasurata la nivelul D.S.P.J. Braila, 
in anul 2015.  

A prezentat si sustinut documentele pe linia auditului public intern, in fata echipei de auditori publici 
externi din cadrul Camerei de Conturi a Judetului Braila. 
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A urmarit datele planificate / implementate a “Fisei de urmarire a implementarii recomandarilor”, 
document de final al misiunii de audit efectuata de echipa de auditori interni din cadrul M.S., in perioada 
02.11.2015 – 22.11.2015 si transmiterea acesteia conducerii D.S.P.J. Braila; 

S-a asigurat intocmirea si aprobarea editiei a doua a procedurii de lucru PL 103 – 01 privind activitatea 
de audit public intern in cadrul D.S.P.J. Braila si intocmirea si aprobarea editiei a I – a a procedurii de lucru 
PL 103 – 02 privind Carta auditului intern in cadrul D.S.P.J. Braila. 

S-au realizat activitati specifice pe linia informatiilor clasificate si s-a efectuat pregatirea trimestriala 
cu persoanele care au acces la informatii clasificate, pentru primele doua trimestre ale anului 2016. 

A intocmit Monografia economico – militare a judetului Braila. 
A pregatit dosarele constituite in cadrul compartimentului,  conform nomenclatorului arhivistic. 

       
S-au studiat prevederile Legii nr. 672 / 2002 privind auditul public intern, pentru a pregati eventualele 

modificari / completari ale legii, solicitate de Serviciul Audit Public din cadrul Ministerului Sanatatii si alte 
prevederi legale. 

A intocmit puncte de vedere, cu privire la solicitarile Ministerului Sanatatii, referitoare la planul 
multianual si anual  al activitatilor de audit public intern. 
 

COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL 
 

Activitatea desfasurata in anul 2016 in cadrul compartimentului relatii cu publicul  a constat in : 
 evidenta, monitorizarea si solutionarea informatiilor de interes public-Legea 544/2001; 
 evidenta repartizarii petitiilor in conformitate cu OG nr.27/2002; 
 monitorizarea solutionarii si redactarea acestora in termenele stabilite precum si comunicarea catre 

petenti in conditiile legii; 
 

In anul 2016 s-au inregistrat un numar de 14 solicitari in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la 
informatiile de interes public, din care, 2  solicitari au fost adresate de persoane fizice si 12  solicitari au fost 
adresate de persoane juridice. 

Toate solicitarile inregistrate in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 
public   au fost  rezolvate favorabil. Solicitarile au  vizat  domenii de interes ca:  sistemul sanitar din judetul 
Braila, date statistice privind diverse boli, date statistice referitoare la imunizari, modul de desfasurare a 
diverselor programe nationale de sanatate  in judet, informarea periodica a modului de realizare a achizitiilor 
pe reactivi si materiale sanitare, etc.        

In anul 2016, la nivelul institutiei, au fost inregistrate un numar de 178 de petitii, din  care au fost 
rezolvate un numar de 176 petitii, doua fiind in curs de rezolvare . 

Petitiile au fost primite in principal de la persoane fizice si au vizat probleme de disconfort creat de 
starea de insalubritate a locuintelor si imobilelor de orice fel, disconfort fonic, disconfort creat de prezenta 
diversilor factori poluanti, disconfort creat de cresterea sau ingijirea animalelor, nemultumiri referitoare la 
modul de acordare a asistentei medicale in unitatile sanitare, etc.   

In vederea satisfacerii cererilor populatiei s-a organizat si afisat programul de audiente al  conducerii 
DSP Braila,  in cadrul caruia s-a inregistrat un numar de 14 audiente solutionate, fata de problemele ridicate.   

Informarea populatiei cu subiecte de interes pentru sanatatea publica  s-a efectuat prin intermediul 
comunicatelor de presa care au fost postate pe site-ul institutiei .  
In cadrul Comparimentului relatii cu publicul s-au urmarit urmatoarele obiective : 

 informarea  cu privire la coordonatele de contact ale DSP Braila, respective: denumirea, numere de 
telefon, fax, adrese 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; 

 organizarea si desfasurarea in conditii optime a programului de audiente al conducerii Directiei de 
Sanatate Publica  Braila;    



28 
 

 
COMPARTIMENTUL  JURIDIC 

 
Prin compartimentul juridic s-au formulat intampinarile, recursurile, apelurile, s-au depus acte in 

aparare, in toate dosarele aflate pe rolul Instantelor de Judecata. 
Au fost transmise cu adrese, catre Directia Finantelor Publice Locale, procesele-verbale de constatare a 

contraventiilor, pentru executarea silita, conform prevederilor art.37 din O.G. nr.2/2000. 
Au fost transmise Spitalului de Psihiatrie “ Sf. Pantelimon “ Braila sentintele penale si civile primite, 

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. 
 S-au redactat referate si s-au asigurat puncte de vedere conform solicitarilor. 

 
REGISTRATURA  SI  SECRETARIAT 

 
            S-au  inregistrat  si  s-a  tinut  evidenta  lucrarilor  primite  sau  transmise  prin  fax sau e-mail si 
inregistrate in programul ONBASE - un  numar  de  10978  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  801 ordine  de  deplasare; 
           Pe  parcursul  anului  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 2016, 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 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. 

In tot parcursul anului 2016 a acordat o atentie maxima procedurii de eliberare a autorizatiilor sanitare 
de functionare, a notificarilor de certificare a conformitatii activitatilor, a asistentelor de specialitate, 
nefacandu-se rabat de la litera si spiritul legii.  

A monitorizat intregul proces de eliberare a notificarilor, 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. 
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A pus accent pe mediatizarea importantei si necesitatea infiintarii centrelor de permanenta la nivelul 
judetului. 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, impedimentul pentru 
realizarea efectiva fiind lipsa acordului de vointa liber exprimat al medicilor de familie.  

In cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta a asigurat de fiecare data cerintele si 
logistica specifice fiecarei situatii, conform procedurilor stabilite. 

A participat la videoconferintele pe tema situatiilor de urgenta, la sediul Prefecturii 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 UAT-urilor dar si cu conducerea 
Consiliului Judetean Brăila, totul reliefandu-se intr-o mai clara si mai unitara aplicare a legislatiei din 
domeniu. 

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, 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. 
 
 
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV 
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