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La nivelul Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila, în cuprinsul anului 2017 s-a
urmărit respectarea procedurilor existente, să se îndeplinească sarcinile, activităţile şi responsabilităţile,
atribuțiile specifice și să se aplice prevederile legale în vigoare.
În anul 2017, Direcția de Sănătate Publică Brăila, în colaborare cu furnizorii de servicii
medicale (medici de familie, școlari, de medicina muncii, unități sanitare ambulatorii și unități sanitare cu
paturi), cu Instituția Prefectului, Consiliul Județean, cu reprezentanții Unitaților Administrativ Teritoriale,
în conformitate cu OMS nr. 377/2017 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare
a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificări, și a prevederilor
legale, a desfășurat activități profilactice și/sau curative care au avut drept scop final îmbunătățirea stării
de sănătate a populației prin protejarea ei împotriva principalelor boli prevenibile prin vaccinare, a
altor boli transmisibile prioritare, a infecțiilor nozocomiale, a bolilor netransmisibile și a celor
datorate factorilor de risc din mediul de viață și muncă, precum și educația sanitară a populației
prin campanii de informare-educare-comunicare în diverse domenii.
DEPARTAMENTUL SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE
În anul 2017 Direcția de Sănătate Publică Brăila, în colaborare cu furnizorii de servicii
medicale (medici de familie, școlari, unități sanitare ambulatorii și unități sanitare cu paturi), în
conformitate cu OMS nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor
naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018 , au desfășurat o serie de activități profilactice care
au avut drept scop final îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin protejarea ei împotriva
principalelor boli prevenibile prin vaccinare, a altor boli transmisibile prioritare, a infecțiilor asociate
asistenței medicale, a bolilor netransmisibile și a celor datorate factorilor de risc din mediul de viață și
muncă (apă, alimente, noxe profesionale), precum și educația sanitară a populației prin campanii de
informare-educare-comunicare în diverse domenii .
Prin efortul conjugat al unităților menționate mai sus au fost desfășurate activități în cadrul
următoarelor programe naționale :
1. Programele naționale de boli transmisibile :
- Programul național de vaccinare;
- Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare;
- Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA;
- Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei;
- Programul național de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale și a
rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor;
2. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viată și muncă ;
3. Programele naționale de boli netransmisibile :
Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat :
- Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării
Babeș - Papanicolau la populația feminină eligibilă în regim de screening;
4. Programul național de evaluare și promovarea sănătății și educație pentru sănătate;
5. Programul național de sănătate a femeii și copilului;
PN I : Programele naționale privind bolile transmisibile
1. Programul naţional de vaccinare (PNV) – I.1
Obiectiv : Protejarea sănătății populației împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinarea:
1. populației - la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare;
2. grupelor populaționale la risc.
TOTAL DOZE DE VACCIN ADMINISTRATE = 45248
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la copii 0-14 ani = 20918 lot de bază și restanțieri .
- la adulți = 13239 vaccin antigripal sezon 2016-2017 și 11.091 doze vaccin antigripal sezon 2017-2018
( luna decembrie 2017) și vaccin VTA pentru imunizarea gravidelor.
Menționăm că la copiii 0-14 ani au fost efectuate vaccinări împotriva tuberculozei, difteriei,
tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei virale tip B, infecțiilor
cu Haemophylus influentza tip B și a infecțiilor produse de Streptococcus pneumoniae, cu accent deosebit
în privința campaniei de vaccinare suplimentară RRO și raportarea conformă a realizărilor către CNSCBT.
Acoperirea vaccinală, conform metodologiei, rezultată în urma anchetei de estimare realizată în
februarie 2017 pentru cohorta de copii nascuți în luna iulie 2015 și copii născuți în luna VII 2016 a variat
între 88,46,54-99,03%.
Acoperirea vaccinală, conform metodologiei, rezultată în urma anchetei de estimare realizată în
august 2017 pentru cohorta de copii născuți în luna iulie 2015 și copii născuți în luna iulie 2016 a variat
între 94,54-98,18% .
Au fost supravegheate în mod activ RAPI ( reacțiile adverse postvaccinale ). Au fost raportate 2
cazuri de RAPI – vaccin tetraxim - din teritoriu.
A fost verificat lanțul frig ( frigidere, genți izoterme ) în trimestrul II 2017 la nivelul tuturor
medicilor de familie din teritoriul județului Brăila ( urban și rural ), pentru asigurarea unor condiții optime
de depozitare și administrare a vaccinurilor .
Au fost efectuate instructaje pe tema imunizărilor, cu personalul medico-sanitar de la cabinetele
medicilor de familie în trim III 2017.
S-a continuat implementarea la nivelul județului a RENV ( Registrul electronic național de
vaccinare ), asigurându-se suport profesional medicilor de familie nou intrați în sistem prin solicitare și
acordare de parole și username, precum și radiere dubluri înregistrate, acordare de transferuri, modificare
date greșite de imunizare, verificări prin sondaj între vaccinări raportate și înregistrate in RENV.
2. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare – I.2
Obiectiv : Depistarea precoce și asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea
implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora.
A fost realizată supravegherea bolilor transmisibile prin culegerea, validarea, interpretarea și
raportarea datelor epidemiologice ( morbiditate ) la forurile superioare.
S-au reactualizat în teritoriu ( medici de familie, medici specialiști din spitale ) informațiile cu
privire la bolile transmisibile cu sistem de supraveghere aparte (rujeola, rubeola, PAF- paralizii acute
flasce, SRC - sindrom rubeolic congenital, BDA-boala diareică acută, MWN - meningita West-Nile,
infecții respiratorii și gripă) .
În cadrul sistemului de supraveghere al infecțiilor respiratorii și gripei sezon 2016-2017 și sezon
2017-2018 au fost culese săptămânal informații cu privire la numarul de cazuri din teritoriu, care au fost
validate, analizate și raportate conform metodologiei.
În cadrul sistemului de supraveghere a rujeolei/rubeolei au fost culese săptămânal date din teritoriu
și raportate conform metodologiei.
Au fost înregistrate 37 de suspiciuni de rujeola/rubeola, confirmate 18 și 2 cazuri posibile în 2017.
În cadrul sistemului de supraveghere a PAF, săptămânal au fost culese și analizate date cu privire
la persoanele 0-15 ani spitalizate în Secțiile de Pediatrie, Boli Infecțioase, Chirurgie infantilă,
Neuropsihiatrie infantilă ( 4046 persoane).
S-a investigat 1 caz internat în luna iulie 2017 în Spitalul Județean de Urgență Brăila – secția
pediatrie cu dg: Deficit motor acut simetric distal membre inferioare bilateral. Debutul paraliziei:
31.07.2017 cu afectare membre inferioare bilateral. Forma clinică de boală-ușoară. Copilul este
vaccinat:VP1-31.01.2011; VP2:25.03.2011; VP3:31.05.2011; VP4:31.11.2011; VP5:28.04.2017
S-au recoltat produse biologice; materii fecale, proba 1 în data de 05.08.2017 și proba 2 în data de
06.08.2017, trimise la Institutul Cantacuzino București, rezultatul acestora fiind negativ.
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I s-a administrat Vigantolette și calciu lactic și s-a recomandat gimnastică medicală la domiciliu și
în centru specializat. Se externează cu diagnosticul de poliradiculonevrită acută Guillan-Barre în remisie.
În cadrul sistemului de supraveghere West Nile, s-au înregistrat în anul 2017- 14 suspiciuni cu 4
cazuri confirmate, din cazurile confirmate 1 caz s-a soldat cu deces.
În cadrul sistemului de supraveghere BDA sezon 2017-2018 s-au lucrat 87 coproculturi la nivelul
Laboratorului DSP Brăila: confirmate 5 cazuri de Salmonella grup D, Salmonella spp-2 cazuri confirmate,
6 cazuri Salmonella grup B, 3 cazuri Salmonella grup C, 1 caz Sghigella Sonney .
În anul 2017 s-au înregistrat 2 focare de IAAM raportate la CRSP și CNSCBT:
1. Focar IAAM – CLOSTRIDIUM DIFFICILE cu 3 cazuri , evenimentul s-a produs in Spitalul
Judetean de Urgenta Braila – Secția ortopedie în trim I 2017 (07.03.2017).
Grupele de vârstă implicate: peste 65 ani, toate cazurile au fost confirmate prin test pozitiv de
detecție a toxinei CD A și/sau B în materiile fecale, cu forme de boala medii, fără decese.
Măsurile instituite au fost recomandate atât de SSPLIAAM –Spital Județean de Urgență Brăila cât
și de compartimentul Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile –DSP Brăila.
2. Focar IAAM –RUJEOLA cu 3 cazuri, evenimentul s-a produs in Spitalul Județean de Urgență
Brăila – pediatrie în trim IV 2017 (22.12.2017).
Grupele de vârstă implicate: 0-1 ani (2 cazuri) 12luni-24luni (1 caz), toate cazurile au fost
confirmate de INSP Bucuresti - Laboratorul de diagnostic microbiologic medical, cu forme de boala
medii, fără decese .
Măsurile instituite au fost recomandate atât de SSPLIAAM –Spital Județean de Urgență Brăila cât
și de compartimentul Supraveghere epidemiologica și control boli transmisibile –DSP Brăila.
3. Programul național de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA – I.3
Obiective :
1. reducerea răspândirii infecției HIV/SIDA prin depistarea precoce a persoanelor infectate în rândul
celor cu comportament la risc pentru infecția HIV/SIDA precum și prin depistarea precoce a persoanelor
infectate HIV simptomatice;
2. reducerea morbidității asociate prin asigurarea tratamentului bolnavilor cu infecție HIV/SIDA.
Au fost desfășurate activități de depistare a infecției cu transmitere verticală, a infecției HIV/SIDA
la grupe la risc și la testarea voluntară cu consiliere pre- și post testare. Astfel au fost testate 2408
persoane, din care 393 prin teste rapide și 2015 prin ELISA în Laboratorul DSP Brăila .
Numărul total al pacientilor seropozitivi în evidența - 115, din care 68 infectați cu HIV și 47 în
stadiul de SIDA. Au fost înregistrate 5 decese prin SIDA. În tratament curativ au fost 99 pacienți .
4. Programul național de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei – I.4
Obiective :
1. reducerea prevalenței și a mortalității TB;
2. menținerea unei rate de depistare a cazurilor noi de TB pulmonară pozitivă la microscopie;
3. tratamentul bolnavilor cu tuberculoză;
4. menţinerea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB pulmonară.
Au fost desfășurate activități care au avut drept obiective specifice menținerea tendinței de stagnare
a creșterii incidenței prin TBC, obținerea unei rate crescute de succes terapeutic, instituirea campanilor de
informare-educare-comunicare la nivel județean cu privire la tuberculoză.
Au fost efectuate 924 testări ppd, s-a instituit chimioprofilaxie la 92 persoane și tratament specific
la 711 persoane. 3955 persoane au fost investigate în vederea stabilirii diagnosticului (2805 prin metoda
RX și 1150 prin examen bacteriologic).
5. Programul național de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale și a
rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor – I.5
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Obiectiv : Creşterea calității serviciilor medicale și siguranței pacientului prin reducerea riscului de
apariție a infecțiilor asociate asistenței medicale.
În cadrul sistemului de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale au fost
efectuate, instructaje ale personalului medico-sanitar din CPCIN cu privire la modul de raportare și
validare al infecțiilor depistate în unitățile spitalicești.
Au fost analizate, validate și anchetate 131 IN raportate de unitățile spitalicești din Brăila: Spitalul
Județean de Urgență Brăila, corp A, B, C si D și Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila și Spitalul Sf.
Pantelimon, toate în sistem rutină.
Au fost supravegheate accidentele postexpunere la produse biologice ale personalului sanitar, în
anul 2017, fiind înregistrate 16 accidente prin înțepare, pentru care s-a aplicat profilaxia prin vaccinare
împotriva hepatitei tip B, acolo unde a fost cazul.
În anul 2017 ( trim I si trim II), în cadrul activității de autorizare sanitară/asistentă de
specialitate/certificarea conformității cu normele igienico-sanitare – unități sanitare, au fost înregistrate
143 de referate privind autorizații sanitare de funcționare și asistențe de specialitate.
P.N. II – Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viata și de
muncă
Obiectiv:
- Protejarea sănătății publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanți
din mediul de viată și muncă
I Protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viață
În ceea ce privește situația aprovizionării cu apă în județul Brăila, în anul 2017, situația s-a prezentat
astfel:
1.Supravegherea calității apei potabile
În județul Brăila au funcționat următoarele stații de tratare și distribuție a apei potabile:
I.
Stația de tratare apă potabilă Chiscani, autorizată sanitar, cu următoarea zonă de distribuție:
municipiul Brăila si localitățile Chiscani, Lacu Sărat, Vărsătura, Albina, Baldovinești,
Pietroiu, Cazasu, Comăneasca, T. Vladimirescu, Scorțaru Vechi, Siliștea, Mărtăcești , Muchea
(apa provine din Dunăre).
II.
Stația de tratare apă potabilă Gropeni autorizată sanitar, cu zona de distribuție reprezentată de
localitățile Gropeni, Tufești, Tichilești, Unirea, Valea Cânepii, Lanurile, Viziru, Ianca, Plopu,
Perișoru, Oprișenești, Târlele Filiului, Berlești, Șuțești, Mihail Kogălniceanu, Gradiștea,
Ibrianu, Mărăloiu, Bordei Verde, Lișcoteanca, Constantin Gabrielescu, Făurei, Mircea Vodă,
Dedulești, Surdila Greci, Horia, Făurei Sat, Brateșu Vechi, Surdila Găiseanca, Filipești, Jirlău,
Visani, Movila Miresii, Tepeș Vodă, Esna, Traian, Urleasca, Căldărușa, Silistraru, Racovița,
Custura, Corbeni, Gemnenele, Găvani, Râmnicelu, Boarca, Constantinești, Scorțaru Nou,
Gurguieți, Pitulați, Sihleanu (apa provine din Dunăre).
III.
Stația de tratare apă potabilă Însurăței autorizată sanitar până la data de 29.04.2017, cu zona de
distribuție reprezentată de localitățile Însurăței, Lacu Rezi, Măru Roșu (apă de profunzime).
IV.
Stația de tratare apă potabilă Victoria autorizată sanitar, cu zona de distribuție reprezentată de
localitățile Victoria, Mihai Bravu, Bărăganu (apă de profunzime).
V.
Stația de tratare apă potabilă Roșiori autorizată sanitar, cu zona de distribuție reprezentată de
localitățile Roșiori, Colțea , Florica ( apa fiind de profunzime).
În anul 2017 aceste stații au funcționat corespunzător, cu excepția stației Însurăței la care s-au
observat creșteri ale indicatorului mangan și fier, pentru care producătorul a comunicat necesitatea
introducerii de modificări la tehnologia de obținere a apei potabile prin introducerea treptelor de deferizare
și demanganizare, realizând intervenții în consecință.
Verificarea calității apei potabile pentru consum uman s-a concretizat în recoltarea de probe din
toate zonele de aprovizionare autorizate din județ, în cadrul monitorizărilor, rezultatele fiind următoarele: 5

1324 parametri analizați, din care 1265 bacteriologici cu 6 neconformi ( bacterii coliforme, enterococi ) și
1067 fizico-chimici din care 27 neconformi (clor)
Alte UAT-uri ce folosesc apa din surse de profunzime (puturi de medie/mare adancime) sunt
Visani, Bertestii de Jos, Galbenu, Maxineni, Romanu, Salcia Tudor, Ulmu, Vadeni, Ciocile, Dudesti,
Zavoia, Stancuta, Frecatei, fara a detine autorizatii sanitare de functionare. Unele dispun de microinstalatii
care capteaza, inmagazineaza si distribuie apa, de echipamente de tratare sau doar de dezinfectie a apei.
Date privind calitatea neconforma a apei au constituit subiectul informarilor periodice catre producatorul
judetean de apa, catre UAT-uri si catre autoritatile judetene.
In cadrul supravegherii calitatii apei distribuite in sistem centralizat in zonele de
aprovizionare mici, la Statia de tratare Rosiori ( autorizata sanitar ) rezultatele au fost urmatoarele : - 126
parametri corespunzatori ( 60 bacteriologici si 66 chimici ) iar pentru 11 UAT - uri cu microinstalatii de
distributie apa ( neautorizate sanitar ) - 330 parametri ( 93 bacteriologici cu 9 necorespunzatori pentru
bacterii coliforme, enterococi si 237 chimici cu 70 necorespunzatori pentru amoniac, turbiditate,
oxidabilitate, fier, mangan ).
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 :
Ciresu, Marasu, si mai multe sate componente apartinand comunelor Ciocile, Maxineni, Salcia Tudor,
Silistea, Stancuta, Frecatei .
In cadrul supravegherii calitatii apei de fantana si a apei artizanale de utilitate publica s-au
inventariat 4 fantani .
Nu s-au inregistrat cazuri de epidemii hidrice.
Nu s-au semnalat cazuri de hepatita acuta virala sau boli diareice care sa fi avut etiologie hidrica.
In evidenta D.S.P. Braila se mai gasesc alte 3 statii de tratare a apei care au functionat
corespunzator: SC Mimbu SRL cu profil de industrie alimentara ce foloseste apa de profunzime, SC
TEBU Invest Consult SRL cu profil zootehnic, care foloseste apa provenita din Dunare si Centrul de
detentie Braila - Tichilesti ce foloseste apa de profunzime .
2. Protejarea sanatatii publice in relatie cu igiena aerului
Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor din aerul ambiant in mediul urban si a
aerului interior in institutii publice
A constat in cercetarea morbiditatii prin afectiuni respiratorii si corelarea cu unele informatii despre
calitatea aerului din municipiul Braila, furnizate de APM Braila.
3.Protejarea sanatatii publice in relatia cu expunerea la contaminanti chimici
Supravegherea produselor cosmetice in relatie cu sanatatea umana
S-au recoltat si analizat 6 probe de produse cosmetice .
Monitorizarea intoxicatiilor acute accidentale cu monoxid de carbon, bauturi alcoolice , ciuperci
sau alte produse care se incadreaza in categoria produselor chimice.
In anul 2017 s-au inregistrat 496 cazuri de halene etanolice si 204 cazuri de intoxicatii acute cu
monoxid de carbon, droguri, ciuperci, plante, alte produse care nu fac obiectul RETOX, dintre care 110 la
barbati si 94 la femei, cu varste cuprinse intre 1 an si 1 luna si 91 ani. Dintre acestea, 109 cazuri au fost
voluntare si 95 accidentale, 61 persoane au fost din mediul rural si 143 din cel urban, 193 cazuri au fost
recuperate si s-au inregistrat 11 decese. 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.Protejarea sanatatii publice in relatie cu igiena habitatului uman
- Elaborarea unor criteii de evaluare a riscurilor generate de obiective socio-economice asupra
starii de sanate si de confort a populatiei
S-au completat chestionare de identificare a obiectivelor /activitatilor care presupun surse de poluare.
- Monitorizarea sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala .
Au fost incluse in studiu 11 unitati.
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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 datele solicitate conform legislatiei in vigoare, pe tipuri de deseuri . In ceea ce privesc
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.
II. Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc din mediul de munca
1. Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc ocupationali
- Elaborarea modelului de raport de medicina muncii ca instrument de colectare standardizata a
datelor privind sanatatea lucratorilor
S-au completat si transmis 3 rapoarte de medicina muncii
- Supravegherea respectarii cerintelor minim e legislative privind sanatatea si securitatea in munca
a lucratorior expusi la riscuri generate de vibratii
S-au completat si transmis 4 formulare de raportare a datelor de la agenti economici
- Evaluarea expunerilor profesionale la tricloretilena si tetracloretilena (percloretilena )
S-a transmis coordonatorului activitatii ca in judetul Braila nu sunt inregistrate expuneri
profesionale.
- Riscul contactarii tuberculozei pulmonare (ca boala profesionala ) la personalul angajat in unitati
sanitare din Romania
S-au colectat si transmis 4 fise ale unitatilor sanitare cu paturi.
2. Valorificarea rezultatelor rapoartelor privind cazuri noi de boala profesionala la nivel national
Nu s-au semnalat cazuri de boala profesionala.
Pentru expusi la diverse noxe: pulberi silicogene, pulberi textile, pulberi de praf, CO, gaze si
vapori iritanti au fost efectuate 160 probe. 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: 55 masuratori de
zgomot in mediul industrial, 17 masuratori de umiditate relativa, 17 masuratori de temperatura aerului, 37
masuratori iluminat si s-au eliberat 30 buletine de determinare prin expertizare a locurilor de munca.
S-au intocmit 14 adrese referitoare la solicitarile vizand buletinele de campuri electromagnetice.
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.
III Protejarea sanatatii publice si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc alimentari si
de nutritie
1.Evaluarea starii de nutritie si a tipului de alimentatie al populatiei
- Supravegherea starii de nutritie si a alimentatiei populatiei
S-au completat 10 fise de ancheta .
2.Monitorizarea calitatii si valorii nutritive a alimentelor
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 suplimentelor alimentare ;
- monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii ;
- monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substante ;
- monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consumul uman ;
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- evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu destinatie nuritionala speciala ;
- evaluarea aportului de substante excitante din bautiri energizante
In ceea ce priveste rolul alimentului in izbucnirile de toxiinfectii alimentare, in anul 2017 nu
s-au inregistrat cazuri .
Pentru evaluarea factorilor de risc din materiale care vin in contact cu alimentele s-au recoltat
6 probe de obiecte.
PN IV Programul national de boli netransmisibile
PN IV.1 - Programul national se depistare precoce activa a cancerului prin screening organizat
A. Obiective:
Reducerea poverii cancerului in populatie prin depistarea in faze incipiente de boala prin interventii de
screening organizat
- Subprogramul de depistare precoce activa a cancerului de col uterin prin efectuarea testarii
Babes-Papanicolau la populatia feminina eligibila in regim de screening
Au fost testate un nr. de 219 femei eligibile, din care cu rezultate pozitive 18, acestea fiind trimise
pentru investigatii de specialitate.
S-a participat permanent la instruiri pe programe, la sedinte de analize, consilii de administratie si s-a
raspuns la toate invitatiile de participare la activitatile altor institutii.
S-a colaborat cu toate institutiile locale si ONG-uri.
P.N. V : Programul national de evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate
Subprogramul 1. Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate
1.Interventii pentru un stil de viata sanatos
Au fost realizate un numar de 9 campanii IEC respectand calendarul OMS stabilit anual : lupta
nationala de prevenire a cancerului, ziua sanataii orale, ziua mondiala a apei , ziua tbc, ziua hepatiei,
ziua contaceptiei, ziua internationala a varstnicului , ziua HIV/SIDA . Campaniile au avut ca scop
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 informareeducare-comunicare desfasurate au fost insotite de distributia materialelor educativ sanitare (afise, pliante)
realizate din bugetul PN V. De asemenea s-au desfasurat activitati in cadrul planurilor judetene pentru
promovarea unui stil de viata sanatos in vederea adoptarii unui comportament sanogen in ceea ce priveste
nutritia si activitatea fizica in randul copiilor si adolescenţilor: 147 cu participarea a 3300 elevi.
2. Evaluarea starii de sanatate a populatiei generale:
- Evaluarea starii de sanatate a copiilor si tinerilor
Obiectivul specific a fost evaluarea sanatatii copiilor si tinerilor din colectivitati (crese, gradinite,
scoli generale, licee, scoli profesionale) .
Activitatile desfasurate au fost :
a.-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
Pentru cunoasterea in dinamica a unor aspecte ale starii de sanatate si ale nivelului dezvoltarii
fizice la populatia prescolara si scolara au fost examinati un numar de 9943 copii
b.- Evaluarea morbiditatii cronice prin dispensarizare in colectivitatile de copii si tineri
Pentru intocmirea unei baze de date privind bolile cronice la copiii cuprinsi in colectivitati (crese,
gradinite, scoli generale, licee, scoli profesionale) au fost examinati un numar de 9943 copii
c.- Supravegherea starii de sanatate a copiilor si a adolescentilor din colectivitati prin efectuarea
triajului epidemiologic dupa vacantele scolare
Pentru cunoasterea potentialului epidemiologic a riscului pentru sanatate prin depistarea in cadrul
triajului epidemiologic a bolilor infecto-contagioase au fost examinati un numar de 10216 elevi in mediul
urban si 6018 in mediul rural .
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d.- Evaluarea comportamentelor legate de fumat la populatia scolara conform metodologiei GYTS
Au fost aplicate chestionare la 99 de elevi din o unitate de invatamant din mediul urban
nominalizata in cadrul activitatii .
e.- Supravegherea conditiilor igienico-sanitare in colectivitatile de copii si tineri - Evaluate 61 unitati
PN VI - Programul national de sanatate a femeii si a copilului
1. Ameliorarea starii de nutritie a mamei si copilului prin profilaxia distrofiei la copiii cu varsta
cuprinsa intre 0 - 12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern prin administrare de lapte praf avand
ca beneficiari 110 copii . S-au distribuit 2115 de cutii lapte praf .
2. Imbunatatirea starii de sanatate a femeii prin prevenirea morbiditatii si mortalitatii materne prin
cresterea accesului, calitatii si eficientei serviciilor medicale specifice pentru gravida si lauza care a
cuprins distribuirea a 1700 carnete de gravida si fise pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei
Laborator de diagnostic si investigare in sanatate publica
Recoltare si prelucrare probe pentru investigare epidemiologica: total – 2090
S-au transmis probe biologice la structurile nationale in vederea caracterizarii circulatiei
germenilor pentru confirmarea diagnosticului.
S-au realizat un numar de 56 analize microbiologice la solicitarea Serviciului de control in sanatate
publica si un numar de 34 analize microbiologice la solicitarea Departamentului de sanatate publica
(Programe nationale de sanatate).
In baza contractuala dar si la cererea beneficiarilor (contra cost), analize microbiologice s-au
realizat in numar de 944 pentru ape, in numar de 82 analize pentru alimente si salubritati, 87
aeromicroflora, 859 determinari bacteriologice/controlul starii de sanatate, 939 coproparazitologice si un
numar de 512 determinari serologice la cerere bolnavi/ controlul starii de sanatate .
S-au realizat un numar de 1180 analize fizico-chimice, la solicitarea Departamentului de sanatate
publica ( Programe de sanatate ) 31 probe, la solicitarea Serviciului de control in sanatate publica s-au
analizat 35 probe.
In baza contractuala dar si la cererea beneficiarilor (contra cost), analize fizico chimice s-au
realizat: in numar de 857 -ape, 101 - alimente si 160 probe – toxicologie.
SERVICIUL CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
Activitatea inspectorilor sanitari desfasurata in anul 2017 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 au constat in protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor
asociate factorilor de risc, promovarea starii de sanatate a populatiei si asigurarea starii de nutritive
corespunzatoare a elevilor si tinerilor, promovarea sigurantei alimentare prin controale igienico-sanitare
tematice planificate, conform Planului de activitate, controale tematice neplanificate, la solicitarea
Ministerului Sanatatii, inspectii de necesitate in cazul aparitiei unor situatii cu risc epidemiologic,
controale efectuate in urma sesizarilor persoanelor fizice sau juridice si de recontrol in vederea verificarii
respectarii recomandarilor facute cu ocazia controalelor anterioare.
In anul 2017 personalul sanitar din cadrul Serviciului de Control in Sanatate Publica a efectuat un
numar de 2020 controale igienico-sanitare si 182 de recontroale in toate tipurile de unitati. De asemenea
au fost verificate 14 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 99 sanctiuni
contraventionale conform HG 857/2011 si OG 2/2001, din care 39 amenzi in valoare de 112500 lei, 59 de
avertismente si o anulare ASF.
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In cadrul actiunilor de inspectie desfasurate au fost scoase din consum urmatoarele cantitati de
produse: 758 kg de produse alimentare, 18182 bucati de produse alimentare, 255 litri produse alimentare,
5 buc produse cosmetice, 3,5 litri, 0,5 kg si 3 bucati produse biocide.
In cadrul actiunilor tematice si la suspiciuni s-au recoltat probe, astfel:
-20 probe de apa, din care 5 au iesit necorespunzatoare, pentru care s-au aplicat 4 amenzi in
valoare de 8000 lei;
- 4 probe apa din bazin, piscine, din care 2 au iesit necorespunzatoare si s-au aplicat 2 sanctiuni, in
valoare de 16000 lei si un avertisment;
- 10 probe de sanitatie din spital, cu rezultate corespunzatoare;
- 16 probe de steriliitati, din cabinete stomatologice, cu rezultate corespunzatoare;
- 2 probe produse lactate, cu rezultate corespunzatoare;
- 6 probe apa minerala, cu rezultate corespunzatoare;
- 7 probe de materiale in contact cu alimentul, corespunzatoare;
- 13 probe de apa de imbaiere, din care 5 cu rezultate necorespunzatoare, pentru care s-au aplicat 2
amenzi de 3500 lei si 3 avertismente;
- 2 probe de suplimente alimentare cu rezultate corespunzatoare;
- 5 probe de mancare, cu rezultate corespunzatoare.
Au fost analizate si solutionate 110 de sesizari primite de la persoane fizice sau juridice privind
mediul de viata si munca al populatiei.
Principalele probleme identificate de inspectorii sanitari in cadrul activitatilor au fost disconfortul
creat de starea de insalubritate a locuintelor si unitatilor, disconfortul fonic, disconfortul creat de cresterea
sau ingrijirea animalelor, depozitarea necorespunzatoare a alimentelor, comercializarea sau utilizarea
alimentelor cu termen de valabilitate expirat, cursuri privind notiunile fundamentale de igiena expirate,
fise de aptitudine expirate, lipsa produselor biocide sau produse biocide expirate, lipsa circuite, produse
etichetate necorespunzator, nerespectarea structurii functionale conform ASF.
In anul 2017, personalul Serviciului de Control in Sanatate Publica a efectuat un numar de 16 de
actiuni de control comune cu alte institutii si autoritati, cum ar fi: Politia Locala, Garda de Mediu,
Inspectoratul de Politie Judetean, SUPAGL, DSVSA, Protectia copilului, unde s-au aplicat trei sanctiuni
in valoare de 18500 lei.
I.Compartimentul INSPECȚIA ȘI CONTROLUL FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE
VIAȚĂ ȘI MUNCĂ
1. Sinteza actiunilor tematice conform planului anual si solicitarilor Ministerului Sanatatii
In perioada 19.01. – 26.01.2017 s-a desfasurat actiunea tematica de control a MS privind
respectarea legislatiei sanitare in vigoare in domeniul suplimentelor alimentare si al alimentelor la care sau adaugat vitamine, minerale si alte substante. S-au verificat 9 Sali de fitnes si 11 suplimente alimentare
care detin certificate de notificare eliberate de diferite institutii abilitate (I.N.C.D.B.A – IBA Bucuresti,
Centrul Regional de Sanatate Publica Cluj si Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi.
Intre 01.02 - 28.02.2017 s-a desfasurat actiunea tematica privind respectarea prevederilor legale in
ceea ce priveste inspectia sanitara in unitati de infrumusetare corporala, tatuaj si piercing si a produselor
cosmetice profesionale, au fost inspectate un numar de 16 cabinete de infrumusetare, 2 cabinete tatuaj si
piercing.
S-au depistat urmatoarele neconformitati:
- lipsa pupinel, lipsa chiuveta in camera de desfasurare a procedurii, instrumentarul pentru sterilizat
nu este ambalat individual in ambalaje aprobate pentru sterilizare, lipsa inregistrari privind sterilizarea,
produse cosmetice expirate. Pentru neconformitatile constatate s-au aplicat 6 avertismente si au fost
acordate termene de remediere a deficientelor.
In intervalul 13.02 – 24.02.2017 s-a desfasurat actiunea tematica de control a MS privind
verificarea unitatilor de invatamant, inclusiv unitati de invatamant special, crese si alte unitati de educatie
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timpurie anteprescolara din sistemul public si privat privind asigurarea microclimatului corespunzator si
verificarea legislatiei privind distribuirea produselor din programul guvernamental “Lapte-Corn”, s-au
verificat 14 unitati de invatamant, inclusiv unitati de invatamant special, crese, din care 13 detin
autorizatie sanitara de functionare si una nu detine autorizatie sanitara de functionare. Au fost verificate un
numar de 7 unitati prescolare, 3 unitati scolare, 3 crese si o unitate de invatamant special.
In perioada 01.03 – 30.03. 2017, in cadrul actiunii tematice de control a MS privind conditiile de
aprovizionare cu apa potabila a localitatilor din mediul rural, au fost inspectate 10 sisteme de
aprovizionare cu apa potabila din jud. Braila si 59 de fantani publice. S-au verificat 10 probe de apa pentru
examen microbiologic, din care 6 probe de la sisteme de aprovizionare cu apa si 4 probe de la fantani.
Pentru neconformitatile constatate au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale a cate 4000 lei: la UAT
Salcia Tudor si UAT Ramnicelu conform HG857/2011, art. 7, lit.”g”.
In perioada 03.04. – 28.04.2017, in cadrul actiunii tematice a MS privind verificarea articolelor
tratate (imbracaminte purtata sau uzata si articole textile purate sau uzate) din unitatile care
comercializeaza acest tip de produse, au fost inspectate 7 unitati. In urma controalelor au fost constatate
urmatoarele:
- articole de imbracaminte si textile purtate/uzate controlate au fost tratate cu produse biocide,
conform documentelor puse la dispozitia inspectorilor sanitari in timpul controalelor;
- etichetarea articolelor este incompleta.
Au fost facute recomandari in vederea etichetarii corespunzatoare a produselor, conform legislatiei
sanitare in vigoare.
In intervalul 03.04 – 15.04.2017 s-a desfasurat actiunea tematica de control privind utilizarea
aditivilor alimentari in produsele lactate fermentate aromatizate, tratate termic dupa fermentare. Au fost
controlate 5 unitati de retaileri si s-au recoltat 2 probe pentru determinarea fosfatilor si identificarea
prezentei colorantilor din compozitie. Produsul analizat de catre un laborator autorizat corespunde din
punct de vedere fizico-chimic. In cadrul actiunii tematice de control nu s-au constatat probleme deosebite
si nu s-au aplicat sanctiuni contraventionale.
In perioada 08.05 – 15.05.2017 s-a desfasurat actiunea tematica de control privind verificarea
respectarii prevederilor legale a apelor potabile imbuteliate si apelor minerale naturale imbuteliate. S-au
efectuat controale igienico-sanitare la unitati de distributie si retaileri de apa potabila si ape minerale
naturale imbuteliate. De asemenea s-a recoltat o proba apa de masa pentru a fi analizata din punct de
vedere microbiologic si fizico-chimic. Rezultatul probelor analizate de doua laboratoare acreditate
RENAR este corespunzator. In urma controalelor s-a constatat o neconformitate: lipsa eticheta limba
romana, si s-a aplicat o sanctiune contraventionala.
Intre 02.05 – 30.05.2017 s-a desfasurat actiunea tematica de control privind respectarea
prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste normele de igiena pentru saloanele/centrele de bronzare.
Au fost inspectate un numar de 5 saloane/centre de bronzare si s-au depistat urmatoarele neconformitati:
personalul nu detine certificate de instruire, la unul din centre titularul aparatului de bronzat nu are
completat registrul aparatului si registrul de exploatare si nu detine cartea tehnica a aparatului tradusa in
limba romana, nu exista eticheta pe unul dintre aparatele de bronzat, intr-un centru nu exista declaratia pe
propria raspundere a clientului si registrul cu fisele clientilor.
Pentru neconformitatile constatate s-a aplicat o sanctiune contraventionala si au fost acordate
termene de remediere a deficientelor.
In perioada 15.06 – 30.06.2017 s-a desfasurat actiunea tematica de control privind respectarea
prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste punerea pe piata a produselor biocide. S-au efectuat 11
controale la distribuitori, utilizatori, retaileri. Au fost verificate 86 de produse biocide. Nu s-au gasit
produse biocide neconforme si nu s-au aplicat sanctiuni contraventionale.
Pe parcursul lunii iunie 2017, in cadrul actiunii tematice de control privind verificarea unitatilor de
turism pe toata perioada sezonului estival 2017, au fost controlate 20 de unitati.
S-au depistat urmatoarele neconformitati: nepastrarea probelor alimentare din fiecare fel de
mancare timp de 48 de ore, mentinerea materiei prime in conditii necorespunzatoare de temperatura,
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neefectuarea masurilor de curatenie si/sau dezinfectie in conditiile stabilite de normele igienico-sanitare in
vigoare, lipsa produse biocide, punerea in consum a alimentelor fara conditii de pastrare inscriptionate pe
eticheta, punerea in consum de alimente fara eticheta in limba romana.
Pentru deficientele constatate s-au aplicat 5 santiuni contraventionale in valoare de 7800 lei.
In perioada 06.06. – 15.09.2017 s-a desfasurat actiunea tematica de control privind respectarea
prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste inspectia sanitara in domeniul apei de imbaiere. Au fost
efectuate 24 controale igienico-sanitare la bazinele de inot, piscinele si strandurile din jud. Braila si s-au
recoltat 14 probe de apa de imbaiere pentru a fi analizate fizico-chimic si microbiologic. Pentru probele
necorespunzatoare s-au aplicat 3 sanctiuni contraventionale in valoare de 3000 lei.
Intre 04.07 – 30.07.2017 s-a desfasurat actiunea tematica de control privind respectarea legislatiei
sanitare in vigoare pentru materiale materiale si obiecte destinate sa vina in contact cu produsele
alimentare. Au fost verificate 6 unitati din care 2 distribuitori si 4 utilizatori.
S-au verificat toate cerintele mentionate in macheta de raportare, in funcie de profilul fiecarei
unitati si s-au recoltat 7 probe pentru a fi analizate de catre Laboratorul National de Referinta pentru
Materiale in Contact cu Alimentul din cadrul Centrului Regional de Sanatate Publica Bucuresti. Probele
analizate sunt corespunzatoare.
In cadrul actiunii tematice de control nu s-au constatat neconformitati.
In cadrul actiunii tematice de control privind verificarea unitatilor de turism pe perioada sezonului
estival 2017, au fost controlate 39 de unitati, neconformitatile constatate vizand lipsa spatiului pentru rufe
murdare, lipsa termometrelor si a termogramelor pentru agregatele frigorifice, neinscriptionarea
ustensilelor de curatenie.
Pentru deficientele constatate s-au aplicat 10 sanctiuni contraventionale in valoare de 13800 lei.
Pe teritoriul jud. Braila nu functioneaza unitati de recreere a copiilor si tinerilor, respectiv tabere
scolare.
In perioada 17.07 – 31.07.2017 s-a desfasurat actiunea tematica e control privind verificarea
conformitatii cimitirelor si a crematoriilor umane. In municipiul Braila functioneaza 11 cimitire de diferite
confesiuni. Au fost verificate 7 cimitire conform legislatiei in vigoare si s-au facut recomandari, cu
termene precise.
In cadrul actiunii tematice de control privind verificarea producatorilor, detinatorilor de avize,
distribuitorilor si utilizatorilor de produse biocide, desfasurata in perioada 01.09 – 29.09.2017, s-au
efectuat 38 controale si au fost verificate 133 produse biocide. Nu au fost gasite produse neconforme si nu
s-au aplicat sanctiuni contraventionale.
In cadrul actiunii tematice de control, in perioada 12.09 – 28.09.2017 au fost verificate 32 unitati
de invatamant preuniversitar si 4 cabinete medicale si scolare, neconformitatile constatate vizand lipsa
apei potabile, deficiente la sistemul de evacuare a apelor uzate, grup sanitar fara usa, spatiu pentru
depozitarea produselor alimentare din cadrul Programului Guvernamental “Lapte-Corn” cu infiltratii.
S-au facut recomandari, iar pentru deficientele constatate s-au aplicat 3 sanctiuni contraventionale
(avertismente).
In perioada 02.10 – 10.10.2017 s-a desfasurat actiunea tematica de control in unitatile de
invatamant universitar si in unitatile de catering care asigura alimentatia copiilor prescolari si scolari in
unitatile de invatamant preuniversitar. S-au efectuat 4 controale (2 unitati de catering si 2 unitati de
invatamant universitar) si nu s-au constatat neconformitati.
In cadrul actiunii tematice de control pentru verificarea legislatiei in vigoare privind alimentele si
ingredientele alimentare tratate cu radiatii ionizante, in perioada 06.11. – 24.11.2017 au fost controlate 79
unitati de desfacere.
Au fost retrase de la comercializare 8801 plicuri condimente etichetate necorespunzator (nu era
mentionata pe eticheta tara de origine) si 179 plicuri condimente au fost interzise pentru termenul de
valabilitate expirat. Pentru deficientele constatate s-au aplicat 16 sanctiuni contraventionale.
In perioada 04.12. – 18.12. 2017 s-a desfasurat actiunea tematica de control privind verificarea
pachetelor promotionale cu produse cosmetice. S-au controlat un numar de 10 unitati care comercializau
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aceste produse si s-au verificat 43 de pachete promotionale cu produse cosmetice ce contineau un numar
de 91 produse cosmetice.
Nu s-au depistat neconformitati in privinta etichetarii si notificarii pe CPNP (Cosmetic Product
Notification Portal) a produselor cosmetice.
In cadrul actiunii tematice de control de verificare a chioscurilor alimentare din incinta unitatilor de
invatamant, desfasurata in perioada 13.11. – 28.11.2017 s-au verificat 12 unitati de invatamant in incinta
carora se comercializeaza produse alimentare si bauturi racoritoare, inclusiv prin aparate automate,
neconformitatile constatate vizand produse alimentare care nu respecta legislatia sanitara in vigoare (Ord.
MS 1563/2008 si Legea 123/2008), produse neetichetate corespunzator, lipsa dovezii privind cursurile de
igiena.
Pentru neconformitatile constatate au fost acordate termene de remediere si 4 sanctiuni
contraventionale.
In perioada 16.10. – 30.10.2017 in cadrul actiunii tematice de control privind verificarea
alimentelor cu destinatie nutritionala speciala au fost verificate 9 unitati de desfacere care comercializeaza
acest tip de produse. Nu s-au constatat probleme deosebite privind aplicarea legislatiei sanitare in vigoare.
In intervalul 19.12. – 22.12.2017 s-a desfasurat actiunea tematica de control pentru verificarea
zonelor/centrelor/unitatilor de infrumusetare din centre comerciale tip mall.
In cadrul centrului comercial Promenada Mall nu s-a identificat prezenta zonelor
/centrelor/unitatilor de infrumusetare.
2. Activitati de inspectie tematica planificate permanent
A.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 anul 2017 in cadrul actiunii tematice de verificare a distribuirii produselor lactate si panificatie
in unitatile scolare si prescolare conform OUG 96/2002 au fost controlate 185 unitati de invatamant, din
care 64 unitati de invatamant prescolar cu program normal de patru ore si 121 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.
B. Verificarea calitatii produselor de morarit, panificatie si patiserie in baza adresei MS nr.
EN1270/17.12.2013
In anul 2017 s-au desfasurat lunar controale igienico-sanitare in unitati de morarit, panificatie si
patiserie. Au fost efectuate un numar de 51 de astfel de controale si 18 recontroale care au vizat conditiile
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 aceste tipuri de unitati au scos la iveala o serie de
neconformitati, cum ar fi neactualizarea cursurilor de igiena, lipsa fise de aptitudini, ventilatie artificiala
insuficienta, paviment partial deteriorat, pastrarea necorespunzatoare a materiilor prime, agregatul
frigorific nu asigura o temperatura corespunzatoare pentru pastrarea ingredientelor folosite in procesul
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tehnologic de fabricatie a produselor finite conform instructiunilor mentionate de producator pe etichete,
produse expirate.
Pentru aceste neconformitati s-au aplicat 7 sanctiuni contraventionale in valoare de 8500 lei.
C. Actiuni tematice ale DSP Braila/Ordin de Prefect
In luna aprilie anul curent, in cadrul Sarbatorilor Pascale, inspectorii sanitari au efectuat un numar
de 20 controale si 2 recontroale in magazine cu profil alimentar, patiserii, cofetarii, unitati de alimentatie
publica neconformitatile constatate vizand alimente depozitate necorespunzator, etichetare incompleta,
bauturi carbogazoase comercializate in unitati de invatamant, produse alimentare cu termen de valabilitate
expirat.
Pentru deficientele constatate s-au aplicat 5 sanctiuni contraventionale.
In luna decembrie, cu prilejul Sarbatorilor de Iarna, inspectorii sanitari au efectuat un numar de 58
de controale si 18 recontroale in magazine cu profil alimentar, producatori, patiserii, unitati de alimentatie
publica, din care:
- magazine cu profil alimentar-36 controale si 9 recontroale;
- unitati de alimentatie publica-15 controale si 7 recontroale;
- producatori si patiserii-7 controale si 2 recontroale.
Pentru deficientele constatate (etichetare necorespunzatoare, pastrarea produselor la temperatura
necorespunzatoare, lipsa produse dezinfectie, neigienizarea spatiilor de preparare a hranei, neactualizarea
cursurilor pentru insusirea notiunilor fundamentale de igiena) s-au aplicat un numar de 4 sanctiuni
contraventionale si au fost retrase de la consum/comercializare 205 kg produse alimentare.
Urmare adresei Directiei Generale Control, Antifrauda si Inspectii din cadrul Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale personalul de specialitate din cadrul Serviciului de Control in Sanatate
Publica, a efectuat controale la cele 8 unitati de invatamant mentionate in adresa.
Pentru deficientele constatate: lipsa fise de aptitudine de la medicul specialist de medicina muncii
si a certificatului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena au fost aplicate 4 sanctiuni
contraventionale in valoare totala de 4 500 lei.
D.Actiuni de control efectuate in cadrul Sistemului Rapid de Alerta pentru alimente si furaje
(SRAAF si RAPEX)
In primul semestru al anului 2017 s-au efectuat controale la un numar de 15 alerte rapide, din care
12 alerte in cadrul SRAAF si 3 alerte in cadrul RAPEX, cu 33 de controale igienico-sanitare, din care: 2
alerte pentru lapte praf si apa minerala, 2 pentru produse cosmetice, o alerta pentru un produs biocid iar
restul alertelor au fost de tip news, fara liste de distributie. La controale au participat toti inspectorii din
cadrul serviciului, din cele doua compartimente.
II. Compartimentul CONTROL UNITĂȚI ȘI SERVICII DE SĂNĂTATE
Actiuni tematice ale Ministerului Sanatatii in anul 2017
1. Sinteza actiunilor tematice conform planului anual si solicitarilor Ministerului Sanatatii
In luna ianuarie s-au controlat 8 unitati de ingrijiri medicale la domiciliu in cadrul actiunii
tematice MS. Nu s-au constatat neconformitati.
In luna aprilie, MS a dispus efectuarea actiunii tematice de control privind raportarea
reactiilor/incidentelor adverse in domeniul transplantului de tesuturi si celule de origine umana. S-a
verificat la Spitalul Judetean de Urgenta Braila si s-a constatat ca nu are acreditare pentru aceasta
activitate.
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In luna mai s-a desfasurat actiunea tematica de control MS privind verificarea conformitatii
unitatilor sanitare cu paturi. S-au controlat: 5 spitale, 3 unitati de transfuzii si UPU din cadrul Spitalului
Judetean de Urgenta Braila si Centrul de Transfuzie Sanguina Braila. Pentru neconformitatile constatate sau facut recomandari cu termene de remediere.
2. Actiuni comune cu alte autoritati
In luna iunie s-a desfasurat actiunea tematica de control comuna MS/MMAP pentru verificarea
respectarii legislatiei privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale. Controlul s-a
efectuat la Spitalul Judetean de Urgenta Braila de catre inspectori de la DSP Braila si de la Comisariatul
Judetean al Garzii Nationale de Mediu Braila. Nu s-au constatat neconformitati.
Compartimentul ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROGRAME
Activitatea Compartimentului Asistenta medicala si programe de sanatate presupune, in principal,
finantarea, supravegherea derularii si controlul efectuat in cadrul programelor nationale de sanatate publica
de la nivelul Judetului Braila.
In anul 2017 Directia de Sanatate Publica Braila, in colaborare cu unitatile spitalicesti, deruleaza
urmatoarele programe nationale de sanatate:
I. Programele naţionale privind bolile transmisibile:
1. Programul naţional de vaccinare;
2. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;
3. Programul de supraveghere şi control al infecţiei HIV;
4. Programul de supraveghere şi control al tuberculozei;
5. Programul national de supraveghere si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale si a
rezistentei microbiene, precum si de monitorizare a utilizarii antibioticelor
II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă:
IV.1. Programul national de depistare precoce activa a cancerului prin screening organizat; Subprogramul
de depistare precoce activa a cancerului de col uterin prin efectuarea testarii Babes-Papanicolau la
populatia feminina eligibila, in regim de screening;
IV.2 Programul national de sanatate mintala si profilaxie in patologia psihiatrica;
V.1. Programul de evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate; Subprogramul de evaluare
si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate;
VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului:
VI.1.Subprogramul de nutritie si sanatate a copilului:
Intervenţii:
1.1. Profilaxia distrofiei la copiii cu varsta cuprinsa intre 0-12 luni, care nu beneficiaza de lapte
matern prin administrare de lapte praf;
1.2. Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere şi analiza mortalităţii infantile;
VI.2.Subprogramul de sănătate a femeii
Intervenţii:
2.2. Prevenirea morbiditatii si mortalitatii materne prin cresterea accesului, calitatii si eficientei
serviciilor medicale specifice pentru gravida si lehuza;
2.4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh;
Programele enumerate mai sus sunt reglementate de Ordinul ministrului sanatatii nr. 377/2017 cu
modificarile si completarile ulterioare.
De asemenea, conform Ordinului ministrului sanatatii 447/2015 se deruleaza si Actiuni prioritare
pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI.
I. Programele naţionale privind bolile transmisibile:
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1. Programul naţional de vaccinare
Are ca obiectiv protejarea sanatatii populatiei impotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin
vaccinare. In cadrul programului se finanteaza, in principal, plata serviciilor de inoculare vaccin efectuate
de catre medicii de familie (25 lei/inoculare). Programul este derulat de DSP.
Bugetul anual este de 229 mii lei pentru sursa Buget de Stat si 244 mii lei pentru sursa Venituri proprii, cu
un total de 473 mii lei, din care, pana la data de 31.12.2017 se finantase suma de 471 mii lei, rezultand o
executie bugetara de 99,54%.
Suma neexecutata provine din resturi sub 1.000 lei, pe diverse articole bugetare care se incadrau in natura
cheltuielilor programului. Ca atare, suma nu a putut fi disponibilizata.
2. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare
Are ca obiectiv principal mentinerea sub control a incidentei bolilor transmisibile prioritare. In cadrul
programului se finanteaza, in principal, achizitia de vaccin, medicamente si materiale sanitare, si
confirmari de probe trimise spre analiza la Institutul Cantacuzino in cazul epidemiilor. Programul este
derulat de DSP, cu un buget anual de 50 mii lei pentru sursa Venituri proprii. Din bugetul anual, pana la
data de 31.12.2017 se finantase suma de 46 mii lei, rezultand o executie bugetara de 92,45%.
Suma neexecutata provine din resturi sub 1.000 lei ramase neexecutate pe diverse articole bugetare care
se incadrau in natura cheltuielilor programului. De asemenea, am solicitat in luna noiembrie si
suplimentare bugetara pentru a acoperi o factura ce privea acreditarea laboratorului. Nu a fost suplimentat
bugetul, factura a fost platita din veniturile proprii ale DSP.
3. Programul de supraveghere şi control al infecţiei HIV
Are ca obiectiv, in principal, asigurarea tratamentului bolnavilor HIV/SIDA. In cadrul programului se
finanteaza achizitia de medicamente, program derulat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila.
Bugetul anual este de 1.959 mii lei pentru sursa Buget de Stat si 1.667 mii lei pentru sursa Venituri
proprii, rezultand un total de 3.626 mii lei, din care, pana la data de 31.12.2017 se finantase suma de 3.623
mii lei, rezultand o executie bugetara de 99,91%.
La nivelul DSP Braila, prin Laboratorul de analize medicale se face testarea HIV la categoriile de risc
populational si la cerere, cu buget anual de 3 mii lei pentru sursa Buget de Stat. Din bugetul anual, pana la
data de 31.12.2017 se finantase suma de 2 mii lei, rezultand o executie bugetara de 58,63%.
Suma neexecutata provine din resturi sub 1.000 lei pe diverse articole bugetare care se incadrau in natura
cheltuielilor programului. Ca atare, suma nu a putut fi disponibilizata.
4. Programul de supraveghere şi control al tuberculozei
Are ca obiectiv asigurarea tratamentului bolnavilor TBC precum si preventia raspandirii acestei boli. In
cadrul programului se finanteaza achizitia de medicamente si materiale sanitare.
Programul este derulat de catre Spitalul TBC Braila.
Bugetul anual este de 402 mii lei pentru sursa Venituri proprii, bugetul a fost finantat in totalitate, cu o
executie bugetara de 100%.
5. Programul national de supraveghere si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale si a
rezistentei microbiene, precum si de monitorizare a utilizarii antibioticelor
Are ca obiectiv creşterea calităţii serviciilor medicale în unităţile sanitare cu paturi prin reducerea riscului
de a dezvolta o infecţie nosocomială
Programul este derulat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila, cu un buget anual de 6 mii lei pentru
sursa Venituri proprii, din care, pana la data de 31.12.2017 se finantase suma de 4,5 mii lei, rezultand o
executie bugetara de 74,93%. Suma bugetata a fost mult peste cheltuielile eligibile efectuate in cadrul
programului. Finantarea anului 2017 a insemnat cererea de finantare aprobata din decembrie 2016 in suma
de 2.53 mii lei precum si alte cheltuieli ocazionate de cursul de perfectionare desfasurat la INSP Bucuresti
in trim III 2017.
La nivelul DSP Braila s-a participat la un cursul de perfectionare desfasurat la INSP Bucuresti in trim III
2017. Bugetul anual pentru acest program a fost de 3 mii lei pentru sursa Venituri proprii. Din bugetul
anual, pana la data de 31.12.2017 se finantase suma de 2 mii lei, rezultand o executie bugetara de 58,63%.
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II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă
Programul este desfasurat de catre D.S.P si are ca obiectiv protejarea sanatatii publice prin prevenirea
imbolnavirilor asociate factorilor de risc determinanti din mediul de viata si munca.
Bugetul anual este de 6 mii lei pentru sursa Venituri proprii. Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2017
se finantase suma de 5,37 mii lei, rezultand o executie bugetara de 89,55%.
Suma neexecutata provine din resturi sub 1.000 lei, pe diverse articole bugetare care se incadrau in natura
cheltuielilor programului. Ca atare, suma nu a putut fi disponibilizata.
IV.1. Programul national de depistare precoce activa a cancerului prin screening organizat;
Subprogramul de depistare precoce activa a cancerului de col uterin prin efectuarea testarii BabesPapanicolau la populatia feminina eligibila, in regim de screening
Are ca obiectiv asigurarea accesului grupelor tinta la testarile Babes-Papanicolau necesare depistarii
cancerului de col uterin. In cadrul programului se finanteaza costurile pentru testele Babes Papanicolau (77
lei/test) si este derulat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila.
Bugetul anual este de 22 mii lei pentru sursa Venituri proprii, din bugetul anual, pana la data de
31.12.2017 se finantase suma de 16 mii lei, rezultand o executie bugetara de 71,65%.
A scazut in anul 2017 adresabilitatea populatiei eligibile pentru testarea Babes-Papanicolau si exista
disfunctionalitati si in ceea ce priveste colaborarea medicilor de familie cu unitatea care deruleaza
programul in emiterea formularelor FS1.
IV.2 Programul national de sanatate mintala si profilaxie in patologia psihiatrica
Are ca obiectiv asigurarea accesului populatiei la programe de sanatate mintala si supraveghere in
patologia psihiatrica.
Programul este derulat de catre Spitalul de Psihiatrie Braila.
Bugetul anual initial de 20 mii lei pentru sursa Venituri proprii a fost retras in totalitate pana la sfarsitul
anului ca urmare a lipsei cererilor de finantare, justificat de catre spital prin faptul ca nu are personal
suficient care sa se ocupe de implementarea programului la nivelul Judetului Braila.
V. 1. Programul de evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate;
Subprogramul de evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate
Obiectivul programului este imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin promovarea unui stil de viata
sanatos si combaterea principalilor factori de risc, si desfasurat de catre DSP Braila.
Bugetul anual este de 15 mii lei pentru sursa sursa Venituri proprii, din care, pana la data de 31.12.2017 se
finantase suma de 14,56 mii lei, rezultand o executie bugetara de 97,07%.
Suma neexecutata provine din resturi sub 1.000 lei, pe diverse articole bugetare care se incadrau in natura
cheltuielilor programului. Ca atare, suma nu a putut fi disponibilizata.
VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului
VI.1.Subprogramul de nutritie si sanatate a copilului:
Intervenţia:
1.1. Profilaxia distrofiei la copiii cu varsta cuprinsa intre 0-12 luni, care nu beneficiaza de
lapte matern prin administrare de lapte praf
Programul are ca obiectiv asigurarea laptelui praf, formula speciala, destinat prevenirii distrofiei la
copiii pana in varsta de 1 an care nu beneficiaza de lapte matern, conform prevederilor legale in vigoare.
Programul este desfasurat de catre DSP prin colaborarea cu primariile din judet si distribuirea de catre
acestea a laptelui praf, pe baza retelor emise de catre medicii de familie.
Programul nu a fost bugetat in anul 2017 intrucat a existat un stoc de lapte praf achizitionat in anul 2016
care a asigurat nevoile programului pe tot parcursul anului 2017.
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VI.1.Subprogramul de nutritie si sanatate a copilului:
Intervenţia:
1.2. Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere şi analiza mortalităţii
infantile
Programul are ca obiectiv administrarea de soluţii pentru alimentaţie parenterală şi alimente cu
destinaţie medicală specială, pentru copilul cu greutate mică la naştere, în scopul recuperării nutriţionale a
acestuia şi prevenirii malnutriţiei protein-calorice; administrare în timpul spitalizării sau în regim
ambulatoriu, program derulat de Spitalul Judetean de Urgenta Braila.
Bugetul anual este de 5 mii lei pentru sursa Venituri proprii, din care, pana la data de 31.12.2017 se
finantase suma de 4,19 mii lei, rezultand o executie bugetara de 83,82%.
VI.2.Subprogramul de sănătate a femeii
Intervenţia:
2.2. Prevenirea morbiditatii si mortalitatii materne prin cresterea accesului, calitatii si
eficientei serviciilor medicale specifice pentru gravida si lehuza
Obiectivul programului il reprezinta multiplicarea şi distribuirea Carnetului gravidei şi a fişei
pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei precum si analiza confidenţială a mortalităţii materne şi
analiza morbidităţii grave la gravidă şi lehuză, la nivel regional şi naţional, sub coordonarea Institutului
pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti, programul fiind desfasurat de
catre DSP Braila prin colaborarea cu medicii de familie.
Programul nu a fost bugetat in anul 2017, fisele si carnetele de gravida distribuite fiind primite cu
titlu gratuit de la Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti.
VI.2.Subprogramul de sănătate a femeii
Intervenţia:
2.4 Interventia pentru profilaxia sindromului de izoimunizare Rh
Programul are ca obiectiv efectuarea determinarilor specifice in profilaxia sindromului de izoimunizare Rh
si este derulat de catre Spitalul Judetean Braila. Bugetul anual este de 25 mii lei pentru sursa Venituri
proprii, din care, pana la data de 31.12.2017 se finantase suma de 23,50 mii lei, rezultand o executie
bugetara de 93,99%.
Actiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI
Programul are ca obiectiv finantarea materialelor sanitare si a medicamentelor necesare realizarii
activitatilor specifice prevazute in Ordinul MS nr. 447/2015 si este derulat de catre Spitalul Judetean de
Urgenta Braila. Bugetul anual este de 350 mii lei pentru sursa Venituri proprii, din care, pana la data de
31.12.2017 se finantase suma de 349 mii lei, rezultand o executie bugetara de 99,67%.
Activitatea este derulata de o singura persoana si consta in intocmirea cererilor de finantare, intocmirea
deconturilor, verificarea stocurilor de medicamente transmise de spitale si intocmirea situatiei stocurilor
pentru programele derulate exclusiv de DSP, intocmirea indicatorilor prin calcularea costurilor aferente
programelor precum si orice alta situatie ceruta de unitatile nationale de management ale programelor de
sanatate sau MS-Agentia nationala de programe.
Dupa comunicarea facuta de MS la fiecare inceput de an dar si periodic, odata cu modificarea bugetelor
aferente programelor de sanatate, asigura intocmirea contractelor si a actelor aditionale semnate cu
spitalele brailene.
Compartimentul STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
In anul 2017, in cadrul compartimentului, s-au desfasurat urmatoarele activitati:

Centralizarea bolilor infecto-contagioase - Dări de seamă lunare, trimestriale şi anuale privind
bolile infecţioase şi parazitare. S-au centralizat lunar bolile infecto - contagioase raportate de
compartimentul pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, de spitale, de medicii de familie,
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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, trimestrul IV 2016, anul 2016, trimestrele 1, 2 si 3 2017.

Centralizarea lunară a buletinelor statistice pentru născuţii vii; calcularea indicatorilor
demografici. In anul 2017 s-au centralizat 2037 buletine statistice pentru nascutii vii(decembrie 2016noiembrie 2017; 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 4830 de
buletine statistice de deces (decembrie 2016-noiembrie 2017) 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 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 18 anchete de deces 0-1 an, 23 anchete perinatale, si 4 anchete 1-4 ani,
apoi s-au trimis la termen catre Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică al
Ministerului Sănătăţii Bucureşti.

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-au centralizat datele transmise de cabinetele de intreprindere care deservesc mai
mult de 200 de angajati, pe ramuri de activitate. Datele au servit atat completarii Darii de seamă
departamentale trimestriale 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
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 4 spitale si s-a trimis
la Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii Bucureşti.
Compartimentul nostru a verificat datele si le-a cumulat in Sinteza anuala a stării de sănătate a populaţiei
si a activităţii medico-sanitare pentru anul 2016.

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 verificat datele si le-a cumulat in Sinteza anuala a stării de sănătate a populaţiei si a activităţii
medico-sanitare pentru anul 2016.
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Centralizarea cheltuielilor bugetare pe anul 2016 a unitatilor publice ( spitale, DSP, CTS,
SAJ). Lucrarea a fost trimisa la termen la Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică
al Ministerului Sănătăţii Bucureşti.

Centralizatorul morbidităţii cabinetelor medicale şcolare în anul şcolar 2016-2017; 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.

Cercetare statistica SAN pentru unitati sanitare publice si private pe medii urban si rural
-numărul unităţilor sanitare şi al pacienţilor in unităţile sanitare;
-numărul paturilor din spitale, pe specialităţi;
-numărul consultaţiilor de tip ambulator acordate pacienţilor, in unităţile sanitare;
-dotarea unităţilor cu echipamente medicale cu tehnologie avansată;
-numărul personalului cu studii superioare, cu studii medii existent la sfârşitul anului, pe grupe de vârstă,
-tipuri de unităţi sanitare; după tipul programului de lucru; numărul medicilor după specialitatea medicală;
-cheltuielile unităţilor sanitare cu paturi şi fără paturi pe surse de finanţare, categorii de cheltuieli şi tipuri
-de unităţi; pe surse de finanţare, categorii de cheltuieli şi tipuri de unităţi;
S-au centralizat date atat electronic cat si pe format hartie 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, 154 cabinete medicale de familie, 184
cabinete stomatologice, 207 cabinete de specialitate, 133 farmacii, 53 drogherii, 39 de laboratoare
medicale, 63 laboratoare de tehnica dentara, 2 centre medicale de specialitate, 1 societate medicala
civila, 1 unitate de ambulanta (privata) si 23 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 pe anul 2016
Sinteza a cuprins 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
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Statistică şi Informatică în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii Bucureşti, atat in format electronic
cat si pe format de hartie.

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.

In baza dispozitiei nr. 162/ 2.11.2017 s-a asigurat participarea la inventarierea obiectelor de
inventar si mijloacelor fixe conform alocarii.

Actualizarea anuala si tinerea la zi a Registrului Medicilor, si a nomenclatorului de unitati sanitare
din judet – aplicatie nationala.

Intretinerea postei electronice oficiale a institutiei-permanent.

Site-ul DSP s-a actualizat cu informatiile de actualitate.

Compartimentul Statistică şi Informatică in Sanatate Publica a pus la dispoziţia tuturor structurilor
interne interesate toate datele solicitate şi a pus la dispoziţia structurilor externe direcţiei de sănătate
publică judeţene şi a municipiului Bucureşti date statistice medicale, cu acordul conducătorului direcţiei şi
în conformitate cu legislaţia în vigoare; a transmis informări operative, în timp real, persoanelor cu
atribuţii de decizie; a colaborat cu structurile responsabile pentru supravegherea şi controlul bolilor
transmisibile şi netransmisibile în realizarea rapoartelor periodice.
Compartimentul RUNOS
În perioada ianuarie – decembrie 2017 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 2016, 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;
 s-a asigurat inregistrarea, afisarea si transmiterea conforma a declaratiilor de avere si a declaratiilor de
interese, cu respectarea termenului legal, pentru personalul existent;
 s-au intocmit lucrari in vederea inscrierii pentru participarea la examenul de rezidentiat din noiembrie
2017 ;
 in luna decembrie 2017 s-a organizat examenul pentru promovarea in grad profesional pentru
functionarii publici din cadrul institutiei care au indeplinit conditiile de promovare.
 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
2016;
 s-a intocmit si transmis catre Ministerul Sanatatii Planul de formare profesională pentru anul 2017;
 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
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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, cum ar fi actualizarea dosarelor
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-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 lunar 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.
Compartimentul BUGET
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 2017 Direcția de Sănătate Publică Brăila și-a desfășurat activitatea pe baza Bugetului de
Venituri și Cheltuieli aprobat în suma de 40.708 mii lei, din urmatoarele surse de finanțare:
 Bugetul de Stat 31.236 mii lei
 Venituri proprii ale Ministerului Sănătății-Accize 9.030 mii lei
 Venituri proprii din prestări servicii conf HG 59/2003 442 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 3.911 mii lei – aferente anului 2017, 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 779 mii lei – aferente anului 2017 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 32.248 mii lei – aferente anului 2017 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.
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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 4.436 mii lei – aferente anului 2017 și
respectiv au fost alocate sume în valoare de 706 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 1.504 mii lei –
aferente anului 2017 au fost utilizate pentru plata cheltuielilor de personal către asistenți comunitari și
mediatorii sanitari în 25 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 672 mii lei –
aferente anului 2017 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 9.030
mii lei, pentru care au fost efectuate de ordonatorul de credite deschideri de credite în suma de 8.984 mii
lei, reprezentand 99.49% din total buget accize– aferente anului 2017.
- venituri proprii din prestari servicii către populație, conform bugetului aprobat în suma de 442
mii lei din care s-a încasat suma de 406,58 mii lei reprezentand un procent de 92% din bugetul prevăzut
pentru anul financiar 2017 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 2017 fost în procent de
99,29% deoarece la un buget alocat de 40.708 mii lei au fost plati efectuate in suma de 40.418 mii lei.
Direcția de Sănătate Publică a județului Brăila în anul 2017 a efectuat cheltuieli de capital în baza
listei de investiții aprobată de Ministerul Sănătății pentru achiziționarea de:
1. Bidistilator labor chimie – 1 buc.= 27,25 mii lei;
2. Software destinat activitatii laboratorului de analiza si diagnostic al DSP Braila - 1 buc = 10,95 mii lei;
3. Antivirus cu valabilitate de 3 ani pentru 50 de noduri 1 buc = 4,52 mii lei;
4. Licente Microsoft Windows professional – 3 buc + Licente Microsoft Office Business 34 buc = 30 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
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-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,
- 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;
- urmărirea situației bugetului angajat la zi, pe surse de finanțare, încadrarea sumelor angajate în bugetul
aprobat;
-urmărirea situației sumelor rămase neachitate către furnizori, lunar și emiterea de confirmări de solduri
către aceștia la finele anului 2017.
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 tot parcursul anului s-a asigurat funcționarea in parametrii optimi a activității in cadrul softului
Ministerului de Finanțe Publice – Forexebug, depunându-se la termenele stabilite de MF, toate situațiile
financiare care au fost solicitate.
Pe parcursul anului 2017 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.
Compartimentul ACHIZIȚII PUBLICE
În cadrul compartimentului de achiziții publice, personalul de specialitate în cursul anului 2017 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 2017
- 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 2017 se
prezinta prin 28 acte adiționale si 478 dosare achiziție publică elaborate, ce vizează 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
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– 2 dosare, cu respectarea procedurilor specifice achizițiilor publice pentru medicamente, materiale
sanitare, reactivi, întretinere și reparatii IT, dotare cu consumabile, pentru IT, dotare cu materiale birotică
și papetarie, rechizite, si a procedurilor de asigurare a necesarului de materiale pentru asigurarea activității
de întreținere și reparații efectuate la sediile instituției.
Compartimentul ADMINISTRATIV MENTENANȚĂ
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. In anul 2017 s-au desfasurat urmatoarele activitati:
1. s-au intocmit si s-au transmis catre Ministerul Sanatatii documentatii privind programul de investitii
pe anul 2017 in valoare de 76 mii lei din veniturii proprii, aceastea fiind repartizate pentru dotari cu
aparatura medicala de laborator 28 mii lei si achizitie softwer si licente - 8 mii lei.
2. s-au monitorizat lunar cheltuielile de capital/investitii ale unitatilor sanitare din subordinea
Ministerul Sanatatii cat si din subordinea administratiei publice locale, inclusiv ale institutiei
noastre si s-au transmis la Ministerul Sanatatii documentatii privind cheltuielile de natura
investitiilor din veniturii proprii aprobate de Ministerul Sanatatii pentru anul 2017 pentru dotarile cu
aparatura medicala de laborator si achizitia softwer si licente.
3. s-a intocmit si s-a raportat la Ministerul Sanatatii si Directia Judeteana de Statistica - adresa
referitoare la propunerile de investitii pe anul 2017, pentru DSP Braila si a unitatilor sanitare din
subordinea subordinea Ministerul Sanatatii cat si din subordinea administratiei publice locale;
4. s-a intocmit si s-a raportat lunar la Ministerul Mediului consumul de materiale reciclabile (hartie,
sticla si carton) al DSP. Braila;
5. s-a raportat la Ministerul Sanatatii/Patrimoniu lucrarea, privind gestionarea parcului auto;
6. s-a raportat la Ministerul Sanatatii situatia cladirilor si terenurilor aflate in administrarea DSP
Braila, retrocedate cat si cele aflate in domeniul public al statului pentru unitatea noastra si pentru
unitatile sanitare aflate in subordinea Ministerul Sanatatii si cele aflate in subordinea autoritatilor
publice locale;
7. 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, 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;
8. in domeniul situatiilor de urgenta cat si in domeniul securitate si sanatate in munca s-a asigurat
participarea la instruiri si evenimente organizate de ISU ,,Dunarea”Braila, s-au intocmit
documentatii privind prevenirea si stingerea incendiilor, de protectie civila si de securitate si sanatate
in munca, s-a efectuat instruirea personalului si s-au completat fisele individuale de instruire PSU si
SSM in conformitate cu legislatia in vigoare;
9. s-a eliberat si s-au primit documente in si din arhiva unitatii;
10. s-au eliberat si s-au primit materiale in si din magazia unitatii urmarindu-se rulajul materialelor
consumabile;
11. s-au intocmit referatele de necesitatre privind achizitiile de bunuri si servicii;
Compartimentul AVIZE/AUTORIZAȚII
In baza OMS nr. 1030/2009 completat si modificat cu OMS nr. 251/2012 si OMS nr. 1185/2012 sau eliberat conform Registrului de autorizatii nr. 02/03.01.2017, autorizatii sanitare de functionare in baza
declaratiei pe propria raspundere in numar de 28, autorizatii sanitare de functionare in baza referatului de
evaluare in numar de 65, asistenta specialitate in numar de 354, certificarea conformitatii in numar de 27,
vize anuale pentru activitatea laboratoarele de analize medicale in numar de 16.
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S-a eliberat viza pentru unitatile sanitare autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la
obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicole sau tramvaie, in numar de 4.
Conform Legii nr. 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare au fost inregistrate si
repartizate - comp. Inspectie 6394 declaratii pe proprie raspundere.
In anul 2017 au fost inregistrate in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, în conformitate cu
legislaţia în vigoare, un numar de 38 certificate de inregistrare si radiate din RUC un numar de 20
certificate de inregistrare. Au fost eliberate 13 autorizatii de libera practica, din care, 10 - pentru
specialitatea kinetoterapie, 1 - pentru specialitatea biologie, 2 – pentru specialitatea biochimie.

Compartiment Audit Public Intern - semestrul I 2017
Date fiind imprejurarile descrise in programul de activitate al Compartimentului Audit Public
Intern pentru anul 2015, nu au fost organizate si desfasurate actiuni de audit public intern in anul 2017 si
nici misiuni de consiliere si puncte de vedere, misiuni ad-hoc, misiuni de evaluare, actiuni de urmarire a
stadiului implementarii recomandarilor formulate, lucrari metodologice.
S-a intocmit raportul de activitate al Compartimentului Audit Public Intern pe anul 2016.
S-a pus la dispozitia auditorilor publici externi a datelor, informatiilor, documentelor in vederea
bunei realizari a actiunii de audit financiar asupra contului de executie al bugetului de stat pentru anul
2016, desfasurata in perioada 01 martie – 11 aprilie 2017.
S-a intocmit Monografia economico – militara a Judetului Braila, in baza prevederilor art. 47, lit.
F) din Legea nr. 477 / 2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare,
republicata si s-a asigurat participarea la convocarea organizata de Centrul Militar Judetean Braila
referitoare la asigurarea fortei de munca la mobilizare si la convocarea desfasurata de Consiliul Judetean
Braila referitoare la punerea in aplicare a planului de mobilizare al Judetului Braila.
S-a asigurat respectarea legislatiei specifice privind conditiile de acces la informatii clasificate a
personalului numit din cadrul Spitalului Judetean de urgenta Braila, Spitalului de Psihiatrie si Serviciului
de Ambulanta, colaborand cu structura specializata din cadrul Ministerului Sanatatii.
Activitati de colaborare cu Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale a Judetului Braila in
vederea transmiterii sarcinilor reiesite din planul de mobilizare a judetului.
Colaborarea cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta DUNAREA Braila pe linia problemelor
specifice.
Incepand cu luna septembrie 2017, titularul postului, la solicitare, a fost mutat pe postul din cadrul
compartimentului relatii cu publicul.
Compartimentul RELAȚII CU PUBLICUL
Activitatea desfasurata in anul 2017 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 si monitorizarea solutionarii si redactarea acestora
in termenele stabilite precum si comunicarea catre petenti in conditiile legii.
In anul 2017 s-au inregistrat un numar de 18 solicitari in baza Legii 544/2001 privind liberul acces
la informatiile de interes public, din care 6 solicitari in semestrul I si 12 solicitari in semestrul II.
Solicitarile au fost rezolvate favorabil si 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 2017 la nivelul institutiei au fost inregistrate un numar de 143 de petitii , din care in
semestrul I au fost rezolvate un numar de 56 petitii iar in semestrul II un numarul de 87 petitii, din totalul
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carora, 110 au vizat competentele compartimentului Inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de
viata si munca si ale compartimentului Control unitati si servicii de sanatate.
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, depozitarea
necorespunzatoare a alimentelor, calitatea apei, 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 10 audiente solutionate.
Informarea populatiei cu subiecte de interes pentru sanatatea publica s-a efectuat prin intermediul
comunicatelor de presa, care au fost postate si pe site-ul institutiei, dar si prin relationarea cu
reprezentantii mass-mediei.
In cadrul Comparimentului relatii cu publicul s-au urmarit urmatoarele obiective :
-informarea cu privire la coordonatele de contact ale DSP Braila, respectiv, 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 DSP Brăila;
Compartiment REGISTRATURĂ ȘI SECRETARIAT
Pe parcursul anului 2017 s-au înregistrat și s-a ținut evidența lucrărilor primite sau transmise
prin fax, un numar de 9597 documente, s-a asigurat transmiterea corespondenței în cadrul
compartimentelor funcționale ale Direcției de Sănătate Publică, cu confirmarea primirii acestora și
transmiterea răspunsurilor prin intermediul poștei/poștei militare, în funcție de specificul lucrării, sa intocmit evidența deplasărilor în teren ale salariaților Direcției de Sănătate Publică, fiind
înregistrate un numar de 637 ordine de deplasare și s-a asigurat evidența și actualizarea datelor de
contact ale instituțiilor publice locale și centrale, precum și a persoanelor care fac parte din conducerea
acestora.
COMPARTIMENTUL JURIDIC
Activitatea este asigurată pe bază contractuală, cu aprobarea Ministerului Sănătății, prin
intermediul anui avocat, prin care s-au formulat întâmpinările, recursurile, apelurile, s-au depus acte în
apărare, în toate dosarele aflate pe rolul Instanțelor de Judecată.
Au fost instrumentate un număr de 24 de dosare, din care, 7 dosare respinse pentru DSP Brăila din
care 3 cu efect patrimonial, 9 dosare admise pentru DSP Brăila, 1 perimat și 7 dosare în curs de judecată în
diverse stadii procesuale.
Au fost transmise cu adrese, către Direcția Finanțelor Publice Locale, procesele-verbale de
constatare a contravențiilor, pentru executarea silită, conform prevederilor art.37 din O.G. nr.2/2000.
Au fost transmise Spitalului de Psihiatrie “Sf. Pantelimon“ Brăila sentințele penale și civile
primite, pentru aplicarea măsurilor prevăzute de art.113(109) și 114(110) din Codul penal și art.940 din
noul Cod civil în vederea supravegherii permanente a unor persoane puse sub interdicție judecătorească,
precum și Spitalului de Psihiatrie Săpoca – Buzău documentațiile pentru punerea în executare a măsurilor
de siguranță dispuse de Instanțele Penale, cu informarea Instanței de executare.
S-au redactat referate și s-au asigurat puncte de vedere tuturor solicitărilor compartimentelor
funcționale ale Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila.
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DIRECTORUL EXECUTIV
La nivelul Directiei de Sănătate Publică a Județului Brăila, în anul 2017, a organizat și coordonat
activitatea, asigurând condițiile desfășurării activității conform prevederilor legale în vigoare,
monitorizând și asigurând accesul la asistența medicală a persoanelor.
În baza Ordinului Ministrului Sănătății nr.R.247/31.03.2017, Directorul Executiv a fost detașat pe
funcția temporar vacantă de conducere de director executiv din cadrul Direcției de Sănătate Publică a
Județului Botoșani, și prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.R.273/13.04.2017 a fost detașat pe funcția
vacantă de conducere de director executiv din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Botoșani,
până la data de 30.09.2017, conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. R. 1099/22.09.2017,
în desfășurarea activității respectând cadrul legal aplicabil și cerințele specifice funcției.
În baza Ordinului Ministrului Sănătății nr.R. 268/07.04.2017, conducerea Directiei de Sănătate
Publică a Județului Brăila a fost asigurată prin promovarea temporara în funcția publică de conducere a
unui funcționar public de execuție din cadrul instituției, căruia i-a încetat exercitarea cu caracter temporar
a funcției publice de conducere temporar vacante de director executiv, cu data de 30.09.2017, urmare a
Ordinului nr. R. 1098/22.09.2017.
Directorul Executiv a monitorizat evolutia indicatorilor fizici si de eficienta aferenti programelor
nationale de sanatate in baza contractelor de finantare incheiate si a analizat impreuna cu coordonatorii
acestora imbunatatirea rezultatelor, activitatea fiind desfasurata cu incadrarea in bugetul trimestrial si
anual, conform naturii cheltuielilor specifice cu incadrarea in termenele de raportare.
Directorul Executiv a urmărit modul în care se asigură finanțarea, precum și stocurile de
medicamente în cadrul programelor pentru tratamentul bolnavilor oncologici și de HIV/SIDA, cu analiza
săptămânală și cu asigurarea raportărilor către Instituția Prefectului – Județul Brăila si catre Ministerul
Sănătății, conform cerințelor si a informat in timp real Ministerul Sănătății față de problemele apărute,
comunicând totodată și măsurile dispuse pentru redresarea urgentă a situațiilor.
În tot parcursul anului 2017, Directorul Executiv a acordat o atentie maximă procedurii de
eliberare a autorizațiilor sanitare de funcționare, a notificărilor de certificare a conformității activităților, a
asistențelor de specialitate, nefăcându-se rabat de la litera și spiritul legii.
Directorul Executiv a monitorizat întregul proces de eliberare a notificărilor, asigurând și
colaborarea cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar, cu autoritățile publice locale și cu
alte instituții publice.
Directorul Executiv a solicitat și impus permanent serviciului de control în sănătate publică
respectarea cu strictețe a cadrului legislativ și a asigurat constituirea de echipe mixte de control cu alte
autorități.
În calitate de ordonator secundar de credite, Directorul Executiv a aprobat angajarea, lichidarea și
ordonanțarea cheltuielilor în condițiile legii, cu respectarea implementării reglementărilor Legii
responsabilității fiscal-bugetare și a aplicat la termen măsurile dispuse de Ministerul Sănătății.
Directorul Executiv a pus accent pe mediatizarea importantei și necesitatea înființării centrelor de
permanență la nivelul județului. În cadrul deselor discuții purtate cu primarii de comune, cu primarul
Municipiului Brăila și cu medicii de familie a punctat importanța activității prin centrele de permanență
dar și obligația ce le revine de a respecta toate îndatoririle fată de pacienți, pentru a avea un act medical de
calitate, impedimentul pentru realizarea efectivă fiind lipsa acordului de voință liber exprimat al medicilor
de familie.
În cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, Directorul Executiv a asigurat de fiecare
dată cerințele și logistica specifice fiecărei situații, conform procedurilor stabilite. S-a asigurat participarea
și în cadrul Exercițiului privind antrenarea structurilor de conducere și răspuns în cazul producerii unui
seism major ”SEISM” 2017, în intervalul 26 – 27.10.2017.
Directorul Executiv a participat la videoconferințele pe tema situațiilor de urgență, la sediul
Prefecturii Județului Brăila și în urma informațiilor primite a asigurat transmiterea operativă a
atenționărilor meteorologice primite de la nivelul ISU “Dunărea” Brăila către medicul șef, inspectorul șef
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al DSP Brăila și către unitățile de dializă, centrul de permanență, unitățile sanitare cu paturi, medicii de
familie din mediul rural, de pe raza județului Brăila, prin sms, fax și email, subliniind încă o dată
obligațiile ce le revin, constituind la necesitate grup operativ, în vederea “urgentării măsurilor de evacuare
din zonele blocabile/greu accesibile a gravidelor la termen/cu risc și a dializaților”, conform
recomandărilor primite pe sms de la nivelul COSU – Ministerul Sănătății, verificând respectarea
recomandărilor Ministerului Sănătății și a asigurat personal certitudinea raportărilor zilnice către COSU
din cadrul Ministerului Sănătății conform cerințelor.
Directorul Executiv a participat la toate sedințele Colegiului Prefectural Brăila întocmind și
susținând la cerere materialele solicitate. Tot la nivelul Prefecturii Județului Brăila a activat în cadrul
Comisiei de Dialog Social și în cadrul Comitetului Consultativ pentru problemele persoanelor vârstnice,
fiind prezent și exprimându-și punctele de vedere în cadrul discuțiilor purtate. A menținut o strânsă
colaborare cu reprezentanții UAT-urilor dar și cu conducerea Consiliului Județean Brăila, totul reliefânduse într-o mai clară și mai unitară aplicare a legislației din domeniu.
Directorul Executiv a asigurat o colaborare permanentă cu autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin Direcţiei de Sănătate Publică Brăila, conform
situatiilor identificate.
Directorul Executiv a asigurat reprezentativitatea Direcţiei de Sănătate Publică Brăila în cadrul
controalelor efectuate de instituții, asigurând condițiile optime desfășurării actului de control și a urmărit
respectarea întocmai a tuturor măsurilor, la termenele stabilite, asigurând raportarea îndeplinirii acestora,
cu anexarea documentelor justificative.
Directorul Executiv a dus la îndeplinire prevederile Ordinului de Ministru 1302/2015, sens în care
a dispus constituirea comisiei de predare – preluare a imobilului teren, amplasat în tarlaua 14, extravilanul
comunei Vădeni, județul Brăila, în suprafață de 7,65 ha, în domeniul public al statului și administrarea
Ministerului Sănătății, în vederea realizării obiectivului de investiții “Spital Regional de Urgență BrăilaGalați”, a asigurat intabularea imobilului cu nr. cadastral 4792 în suprafață de 7,65 ha teren extravilan, cu
drept de proprietate Statul Român și drept de administare Ministerul Sănătății, comunicând totodată
întreaga documentație Direcției de Patrimoniu și IT din cadrul Ministerului Sănătății.
Directorul Executiv a asigurat respectarea termenului legal de evaluare anuală a performanțelor
profesionale individuale, de până la 31.01.2017, pentru personalul din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică
Brăila și în perioada 12 – 13.10.2017, a realizat conform prevederilor legale, evaluarea funcționarilor
publici ce au fost în subordine directă în cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Botoșani.
S-a asigurat participarea la seminarul privind activitatea personalului din cadrul direcțiilor de
sănătate publică județene și a municipiului București, împreună cu directorul executiv adjunct economic,
organizat la Băile Felix, cu participarea Ministrului Sănătății și a întregii conduceri a Ministerului.

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Gabriel V. Ș. CIOCHINĂ
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