DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BRĂILA

RAPORT DE ACTIVITATE
PE ANUL 2018

1

La nivelul Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila, în cuprinsul anului 2018 s-a
urmărit respectarea procedurilor existente, îndeplinirea sarcinilor, activităţilor şi
responsabilităţilor, a atribuțiilor specifice cu aplicarea prevederilor legale în vigoare.

În anul 2018, 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 ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

În anul 2018, 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, cu sprijinul și a mass-mediei locale.
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;
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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 vaccinare.
În anul 2018, s-au administrat de medicii de familie – vaccinatori – un număr total de 84427 doze de
vaccin, comparativ cu anul 2017 în care s-au administrat un numar total de 45248 doze de vaccin.
-la copii 0-14 ani, în anul 2018 s-au realizat un numar de 26752 vaccinări (lot de bază și restanțieri)
comparativ cu anul 2017 în care s-au realizat un numar de 20918 vaccinări (lot de bază și restanțieri),
împotriva tuberculozei, difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei,
oreionului, hepatitei virale tip B, infectiilor cu Haemophylus influentza tip B si a infectiilor produse de
Steptococcus pneumoniae.
- la copii 0-15 ani contacți în focar de HAV tip A s-au realizat un numar de 57 vaccinări.
- sezonul gripal, în anul 2018, a implicat vaccinarea unui număr total de 57135 persoane cu vaccin
gripal.(ian-martie 2018 si oct-dec. 2018) comparativ cu sezonul gripal din anul 2017 în care s-au
administrat 24330 doze vaccin gripal..
- în anul 2018 s-au efectuat 483 doze de vaccin VTA pentru imunizarea gravidelor comparativ cu 233
doze vaccin în anul 2017.
Acoperirea vaccinală, conform metodologiei, rezultată în urma anchetei de estimare realizată în
februarie 2018 pentru cohorta de copiii născuți în luna iulie 2016 a variat între 86,44-96,55%, pentru
copiii născuți în anul 2012 a variat între 75,30-88,09% și pentru copiii născuți în anul 2003 a variat între
46,57-80.14%.
Acoperirea vaccinală, conform metodologiei, rezultată în urma anchetei de estimare realizată în
august 2018 pentru cohorta de copiii născuți în luna iulie 2016 și pentru cohorta de copiii născuți iulie
2017 a variat între 89,68-97,22% .
În anul 2017, din calculul acoperirii vaccinale conform metodologiei au rezultat următoarele:
- Pentru cohorta de copiii născuți în luna iulie 2015 și copiii născuți în luna VII 2016 acoperirea
vaccinală conform anchetei din februarie a variat între 88,46,54-99,03%.
- Pentru cohorta de copii născuți în luna iulie 2015 și copii născuți în luna iulie 2016 acoperirea
vaccinală conform anchetei din august a variat între 94,54-98,18% .
S-a raportat un caz de RAPI la vaccinul Prevenar 13 în anul 2018, comparativ cu anul 2017 în care au
fost raportate 2 cazuri de RAPI – vaccin tetraxim.
A fost verificat lanțul frig (frigidere, genti izoterme) în teritoriu, la nivelul tuturor medicilor de
familie, pentru asigurarea unor condiții optime de depozitare și administrare a vaccinurilor atât în anul
2018 cât și în anul 2017 și au fost efectuate instructaje pe tema imunizărilor, cu personalul medico-sanitar
cu titlu de permanență.
S-a asigurat implementarea la nivelul județului a RENV ( Registrul electronic national de
vaccinare ), asigurându-se suport profesional medicilor de familie nou intrați în sistem prin solicitare ăi
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 în RENV.
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2.Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare – I.2
A fost realizată supravegherea bolilor transmisibile prin culegerea, validarea, interpretarea si
raportarea datelor epidemiologice ( morbiditate ) la forurile superioare.
S-au reactualizat în teritoriu ( medici de familie, medici specialisti din spitale ) informatiile cu
privire la bolile transmisibile cu sistem de supraveghere aparte (rujeola, rubeola, PAF- paralizii acute
flasce, SRC- sindrom rubeolic congenital, BDA-boala diareica acuta, MWN-meningita West-Nile
infectii respiratorii si gripa).
În cadrul sistemului de supraveghere al infecțiilor respiratorii și gripei sezon 2017-2018 cât și
2018-2019 au fost culese saptamanal informatii cu privire la numarul de cazuri din teritoriu, care au fost
validate, analizate și raportate conform metodologiei.
Au fost înregistrate în anul 2018 un număr de 211 suspiciuni de rujeola cu 174 cazuri confirmate,
în 2017 fiind înregistrate 37 de suspiciuni de rujeolă/rubeolă, din care confirmate 18 și 2 cazuri posibile.
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 Infectioase, Chirurgie infantilă ,
Neuropsihiatrie infantila (4414 persoane) în anul 2018 neînregistrându-se niciun caz, comparativ cu
anul 2017 când s-a înregistrat și investigat un caz PAF raportat la un număr de 4046 persoane
spitalizate
În trimestrul I 2018 s-au inregistrat 4 focare de boală transmisibilă, din care 3 focare familiale cu
rujeolă ce au implicat vaccinarea a 24 de persoane eligibile și un focar HAV TIP A unde au fost vaccinati
32 de contacți cu vaccin hepatita A pediatric-Avaxim.
3. Programul național de 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
4507 persoane, din care 1971 prin teste rapide și 2536 prin teste ELISA în Laboratorul DSP Brăila, în
anul 2017 fiind testate 2408 persoane.
Numărul total al pacienților seropozitivi în evidență este de 117 (115 în anul 2017), din care 71
infectați cu HIV și 46 în stadiul de SIDA. Au fost înregistrate 3 decese prin SIDA. În tratament curativ
au fost 108 pacienți (99 în anul 2017).
4. Programul național de supraveghere şi control al tuberculozei – I.4
Obiectiv :
a)
reducerea prevalenței și a mortalității TB;
b)
menținerea unei rate de depistare a cazurilor noi de TB pulmonar pozitivă la microscopie;
c)
tratamentul bolnavilor cu tuberculoză;
d)
menținerea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB pulmonar.
Au fost efectuate 1129 testări ppd ( față de 2017 când au fost 924 testări), s-a instituit
chimioprofilaxie la 134 persoane și tratament specific la 331 persoane. 4903 persoane au fost investigate
în vederea stabilirii diagnosticului (3294 prin metoda RX și 1085 prin examen bacteriologic), în anul
2017 fiind investigate 3955 persoane.
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5. Programul național de supraveghere și limitare a infectiilor asociate asistentei medicale si a
rezistentei microbiene, precum si de monitorizare a utilizarii antibioticelor – I.5
În cadrul sistemului de supraveghere și control al infecțiilor nozocomiale (IAAM) au fost
efectuate, instructaje ale personalului medico-sanitar din SPLIAAM cu privire la modul de raportare și
validare al IAAM depistate în unitățile spitalicești.
Au fost analizate, validate și anchetate 194 cazuri de IAAM în anul 2018 raportate de unitățile spitalicești
din Brăila comparativ cu 131 cazuri de IAAM analizate, validate și anchetate în anul 2017.
P.N. II – Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și de
muncă
Obiectiv:
- Protejarea sănătății publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc
determinanți din mediul de viață și muncă
I. Protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viață
Au fost desfășurate un numar de 9 activități, egal cu cel din anul 2017.

1. În ceea ce privește situația aprovizionării cu apă în județul Brăila în anul 2018:
În județul Brăila au funcționat corespunzător următoarele stații de tratare și distribuție a apei
potabile:
I.

II.

III.
IV.

Stația de tratare apă potabilă Chiscani, autorizată sanitar, cu urmatoarea zona de distributie:
municipiul Braila si localitatile Chiscani, Lacu Sarat, Varsatura, Albina, Baldovinesti,
Pietroiu, Cazasu, Comaneasca, T. Vladimirescu, Scortaru Vechi, Silistea, Martacesti ,
Muchea (apa provine din Dunare).
Stația de tratare apă potabilă Gropeni autorizată sanitar, cu zona de distributie reprezentata de
localitatile Gropeni, Tufesti, Tichilesti, Unirea, Valea Canepii, Lanurile, Viziru, Ianca, Plopu,
Perisoru, Oprisenesti, Tarlele Filiului, Berlesti, Sutesti, Mihail Kogalniceanu, Gradistea,
Ibrianu, Maraloiu, Bordei Verde, Liscoteanca, Constantin Gabrielescu, Faurei, Mircea Voda,
Dedulesti, Surdila Greci, Horia, Faurei Sat, Bratesu Vechi, Surdila Gaiseanca, Filipesti,
Jirlau, Visani, Movila Miresii, Tepes Voda, Esna, Traian, Urleasca, Caldarusa, Silistraru,
Racovita, Custura, Corbeni, Gemnenele, Gavani, Ramnicelu, Boarca, Constantinesti,
Scortaru Nou, Gurguieti, Pitulati, Sihleanu (apa provine din Dunare).
Stația de tratare apă potabilă Victoria autorizată sanitar, cu zona de distributie reprezentata de
localiatțile Victoria, Mihai Bravu, Baraganu (apa de profunzime).
Stația de tratare apă potabilă Roșiori autorizată sanitar, cu zona de distributie reprezentata de
localitățile Rosiori, Coltea, Florica (apa fiind de profunzime).

În anul 2017, pe lângă stațiile de mai sus, a mai deținut autorizație sanitară de funcționare și stația
de tratare a apei Insurăței, până la data de 29.04.2017.
În UAT-urile Însurăței, Berteștii de Jos, Ciocile, Galbenu, Dudești, Măxineni, Romanu, Salcia
Tudor, Vișani, Vădeni, Stăncuța, Ulmu, Zăvoaia, Frecăței, se folosește apă din surse de profunzime ce
nu dețin autorizații sanitare de funcționare (puțuri de medie/mare adâncime). Unele dispun de instalații
care captează, înmagazinează și distribuie apa, de echipamente de tratare sau sau doar de dezinfecție a
apei. Datele se regăsesc și în Rapoartele anuale privind calitatea apei întocmite de producătorul județean
de apă și de specialiștii direcției, atât aferente anului 2018 cât și pentru anul 2017, cu realizarea
informărilor conforme.
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O ultimă categorie este reprezentată de localități rurale, care folosesc și apa de fântână ce nu
este de bună calitate conform istoricului privind monitorizarea calității acestor ape: Ciocile, Ciresu,
Marasu, Ulmu, Maxineni, Salcia Tudor, Silistea, Stancuta, Frecatei .
Verificarea calității apei potabile pentru consum uman s-a concretizat în recoltarea de probe din
toate zonele de aprovizionare autorizate din judet, în cadrul monitorizărilor de audit, fiind analizați 2435
parametri din care 9 parametri fizico-chimici au fost neconformi – clor și aluminiu (în anul 2017 au fost
analizați 2324 parametri) .
Pentru verificarea calității apei de îmbăiere s-au recoltat probe și s-au analizat 198 parametri din
care 2 parametri fizico-chimici au fost neconformi (clor) (în anul 2017 au fost analizați 131 parametri).
În cadrul supravegherii calității apei distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare
mici, la stația de tratare Roșiori ( autorizată sanitar ) rezultatele au fost:- 39 parametri corespunzători.
Pentru determinări de HAP, COV și L. pneumophila s-au recoltat 6 probe .
Pentru UAT - urile cu microinstalații de distribuție apă (neautorizate sanitar și în administrarea
CUP) s-au analizat un număr de 400 parametri, din care 24 parametri bacteriologici au fost
necorespunzători pentru bacterii coliforme, e.coli, enterococi și 111 parametri fizico-chimici
necorespunzatori pentru nitrit, amoniu, turbiditate, oxidabilitate, fier, mangan .
În cadrul supravegherii calității apei de fântână de utilitate publică, conform datelor transmise
de autoritățile locale, s-au inventariat 8 fântâni, în anul 2017 fiind inventariate și raportate 4 fântâni.
Nu s-au înregistrat cazuri de epidemii hidrice.
Nu s-au semnalat cazuri de hepatită acută virala sau boli diareice care să fi avut etiologie hidrică.
În evidența D.S.P. Brăila se mai găsesc două stații de tratare a apei care au funcționat
corespunzator: SC MIMBU SRL, cu profil de industrie alimentară, ce folosește apă de profunzime și SC
TEBU INVEST CONSULT SRL, cu profil zootehnic, care folosește apa provenită din Dunăre .
2. Protejarea sănătății publice în relație cu igiena aerului
Evaluarea impactului asupra sănătății a poluanților din aerul ambiant în mediul urban și
a aerului interior în instituții 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 14 probe de produse cosmetice .
Evaluarea activitatii bactericide si fungicide a antisepticelor si dezinfectantelor chimice din
categoria TP2 – s-au recoltat 2 probe.
Monitorizarea intoxicatiilor acute accidentale cu monoxid de carbon, bauturi alcoolice,
ciuperci sau alte produse care se incadreaza in categoria produselor chimice
In anul 2018 s-au inregistrat 1657 cazuri de halene etanolice si 228 cazuri de intoxicatii acute
cu monoxid de carbon, droguri, ciuperci, plante, alte produse care nu fac obiectul RETOX . 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 .
Monitorizarea sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala
Au fost incluse in studiu 11 unitati .
În 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. In ceea ce privește cazurile noi de boala
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asociate manipularii necorespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatea medicală (hepatita A,
hepatita B, alte forme de hepatite virale acute, etc.), nu s-au semnalat cazuri de îmbolnăviri asociate
acestei activități .
II Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc din mediul de munca
Au fost desfasurate un numar de 3 activitati, acelasi numar de activitati, ca si in 2017.
1. Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc ocupationali
Evaluarea expunerilor profesionale la tricloretilena si tetracloretilena (percloretilena) - în
județul Brăila nu sunt înregistrate expuneri profesionale .
Riscul contactarii tuberculozei pulmonare (ca boala profesionala ) la personalul angajat in
unitati sanitare din Romania - s-au colectat și transmis 4 fișe ale unităților sanitare cu paturi.
Expunerea profesionala la radiatii ionizante si neionizante – s-au transmis date privind
expunerea profesională la radiații ionizante.
2. Valorificarea rezultatelor rapoartelor privind cazuri noi de boala profesionala la nivel national
S-a completat 1 fișă de boală profesională .
Pentru expuși la diverse noxe: pulberi silicogene, pulberi textile, pulberi de praf, CO, gaze si
vapori iritanti au fost efectuate 286 probe. Acolo unde s-au constatat depășiri s-au facut recomandări
vizând protecția sănătății lucrătorilor.
S-au efectuat la solicitare mai multe tipuri de determinări: 61 măsurători de zgomot în mediul
industrial, 64 măsurători de umiditate relativă și temperatură uscată, 19 măsurători iluminat și s-au
eliberat 73 buletine de determinare prin expertizare a locurilor de muncă .
La nivelul compartimentului este gestionată situația avizelor privind examenele medicale în
siguranța transporturilor, corespondenta cu medicii de familie si cu alte institutii în cazul în care există
probleme de sănătate ce pot influența activitatea profesională în domeniul transporturilor .
III Protejarea sanatatii publice si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc alimentari
si de nutritie
Au fost desfășurate un numar de 10 activități (8 activitati in 2017).
1.Evaluarea starii de nutritie si a tipului de alimentatie al populatiei
Supravegherea starii de nutritie si a alimentatiei populatiei
S-au completat 40 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 – 2 probe ;
- monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii – 2 probe ;
- monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substante ;
- monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consumul uman – 20 probe
- evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu destinatie nuritionala speciala – 9
probe ;
- evaluarea aportului de substante excitante din bautiri energizante : - 1 proba .
În ceea ce privește rolul alimentului in izbucnirile de toxiinfecîii alimentare, în anul 2018 s-a
înregistrat 1 focar de TIA .
Pentru evaluarea factorilor de risc din materiale care vin in contact cu alimentele s-au recoltat 7
probe de obiecte.
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PN IV Programul national de boli netransmisibile
PN IV.1 - Programul national se depistare precoce activa a cancerului prin screening organizat
A. Obiective:
Reducerea cazuisticii prin depistarea în faze incipiente de boală prin intervenții 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
Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării, in
regim gratuit, Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă 25-64 ani. In anul 2018 au fost testate
un numar 427 femei eligibile ( fata de 219 femei testate in 2017), din care 55 rezultate au fost pozitive,
pacientele cu leziuni precursoare sau incipiente fiind îndrumate către servicii medicale specializate de
diagnostic şi tratament.
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
S-au organizat campanii IEC destinate celebrării zilelor mondiale/europene conform
calendarului priorităţilor nationale: prevenire cancer, lupta impotriva tbc., ziua mondiala a sanatatii,
impotriva obezitatii, impotriva hepatitei, saptamana europeana a mobilitatii, risipa alimentara , diabet,
informare despre anatibiotice si lupta impotriva HIV/SIDA
Total 10 campanii ( fata de 9 defasurate in 2017), beneficiari - 9580, din care 7200 in
comunitati vulnerabile; activitati totale 178. Materiale informative distribuite : 3000 afise, 900 brosuri.
Parteneri : Spitalul Judetean de Urgenta, Sp.Sf Pantelimon, Sp.TBC, unitati de invatamant:
Murgoci,Iorga,Chimie,Balcescu,Arta,Edmond Nicolau;CMI-uri, Primarii Rurale, ONG,autoritati locale.
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) .
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 10153 copii ( fata de 9943 copii
examinati in 2017) .
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) au fost examinati un numar de 10153 copii ( fata de 9943 copii examinati
in 2017) .
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 95216 elevi in mediul
urban si 10137 in mediul rural ( fata de anul 2017 cand au fost examinati un numar de 102166 elevi in
mediul urban si 6018 in mediul rural).
d.- Identificarea, cuantificarea si monitorizarea riscului specific pentru sanatate generat de
comportamentele cu risc (YRBSS-CDC);
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S-au aplicat 100 de chestionare în unități de învățământ .
e.- Evaluarea profilului de risc psiho-social in comunitati scolare;
S-au aplicat 75 de chestionare în unități de învățământ.
f.- Supravegherea conditiilor igienico-sanitare in colectivitatile de copii si tineri
S-au evaluat 150 unități de învățământ ( față de 61 unități de învățământ în 2017)
g.- Evaluarea starii de bine a copilului in scoala;
S-au aplicat 50 de chestionare în unități de învățământ.
In anul 2017 s-a desfasurat si activitatea Evaluarea comportamentelor legate de fumat la
populatia scolara conform metodologiei GYTS cand au fost aplicate chestionare la 99 de elevi din o
unitate de învățământ din mediul urban nominalizată în cadrul activității .
P.N.VI Programul national de sanatate a femeii si copilului
Obiective:
1. imbunatatirea starii de sanatate a copilului;
2. imbunatatirea starii de sanatate a femeii.
1.Subprogramul de sanatate al copilului
1.1. Profilaxia distrofiei la copiii cu varsta cuprinsa intre 0 - 12 luni, care nu beneficiaza de lapte
matern prin administrare de lapte praf
Activitati: - procurarea si distributia de lapte praf la copiii cu varsta cuprinsa intre 0 - 12 luni,
care nu beneficiaza de lapte matern prin administrare de lapte praf, conform prevederilor legale în
vigoare: numar de copii beneficiari - 4 (fata de 110 copii in anul 2017)
2. Subprogramul de sanatate a femeii
2.2 . Prevenirea morbiditatii si mortalitatii materne prin cresterea accesului, calitatii si eficientei
serviciilor medicale specifice pentru gravida si lauza
Activitati: - editarea, tiparirea, multiplicarea si distribuirea carnetului gravidei si a fisei pentru
supravegherea medicala a gravidei si lauzei : - numar de carnete si fise pentru supravegherea medicala a
gravidei si lauzei distribuite – 614 ( fata de 1700 in anul 2017)
Laborator de diagnostic si investigare in sanatate publica
S-au recoltat si prelucrat un numar de 3508 probe ( în 2017 au fost efectuate un numar de 3270
analize ) .
Recoltare si prelucrare probe pentru investigare epidemiologica: total – 2536
S-au transmis probe biologice la structurile nationale in vederea caracterizarii circulatiei
germenilor pentru confirmarea diagnosticului.
S-au realizat un numar de 8 analize microbiologice la solicitarea Serviciului de control in sanatate
publica si un numar de 17 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 951 pentru ape, in numar de 82 analize pentru alimente si salubritati, 256
aeromicroflora, 812 determinari bacteriologice/controlul starii de sanatate, 904 coproparazitologice si
un numar de 349 determinari serologice la cerere bolnavi/ controlul starii de sanatate .
S-au realizat un numar de 972 analize fizico-chimice, la solicitarea Departamentului de sanatate
publica ( Programe de sanatate ) 29 probe, la solicitarea Serviciului de control in sanatate publica s-au
analizat 10 probe.
In baza contractuala dar si la cererea beneficiarilor (contra cost), analize fizico- chimice s-au
realizat: in numar de 575 -ape,72 – alimente, si 286 probe – toxicologie.
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SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
Activitatea inspectorilor sanitari desfasurata in anul 2018 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 2018 personalul sanitar din cadrul Serviciului de Control in Sanatate Publica a efectuat
un numar de 2190 controale igienico-sanitare si 306 de recontroale in toate tipurile de unitati. De
asemenea au fost verificate 50 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 133 sanctiuni
contraventionale conform HG 857/2011 si OG 2/2001, din care 40 amenzi in valoare de 102.000 lei, 92
de avertismente si o retragere ASF.
In cadrul actiunilor de inspectie desfasurate au fost scoase din consum urmatoarele cantitati de
produse:
- 42 kg de produse alimentare;
- 676 bucati de produse alimentare;
- 849 litri produse alimentare;
- 54 buc produse cosmetice;
- 81 litri, 240 kg produse biocide
In cadrul actiunilor tematice si la suspiciuni s-au recoltat probe, astfel:
-22 probe de apa, din care 1 necorespunzatoare, pentru care s-au aplicat un avertisment, comparativ cu
anul 2017, cand au fost recoltate 20 probe de apa, din care 5 au iesit necorespunzatoare, pentru care s-au
aplicat 4 amenzi in valoare de 8000 lei;
- 9 probe apa din bazin, piscine, din care 2 au iesit necorespunzatoare si s-au aplicat 4, din care 2
avertismente si 2 sanctiuni, in valoare de 4500 lei, comparativ cu anul 2017, cand s-au recoltata 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;
- 2 probe produse lactate, cu rezultate corespunzatoare;
- 2 probe apa minerala, cu rezultate corespunzatoare;
- 7 probe de materiale in contact cu alimentul, corespunzatoare;
- 1 probe de suplimente alimentare cu rezultate corespunzatoare;
-4 probe alimente cu destinatie nutritionala speciala, cu rezultate corespunzatoare;
- 5 probe de mancare, in cadrul unei alerte rapide, din care 2 cu rezultate necorespunzatoare, pentru care
s-au aplicat 3 sanctiuni in valoare 8800 lei;
-1 proba produs cosmetic, corespunzatoare;
Au fost analizate si solutionate 104 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;
- disconfort fonic;
- disconfortul creat de cresterea sau ingrijirea animalelor;
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- 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 2018, personalul Serviciului de Control in Sanatate Publica a efectuat un numar de 26
de actiuni de control comune cu alte institutii si autoritati, cum ar fi: Politia Locala, Garda de Mediu,
DSVSA si reprezentanti ai primariilor din judet, in cazul sesizarilor din judet.
I.Compartimentul Inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca
1.Sinteza actiunilor tematice conform planului anual si solicitarilor Ministerului sanatatii
In perioada 15-31. 01.2018 s-a desfasurat actiunea tematica de control privind respectarea
conditiilor de microclimat si verificarea respectarii legislatiei privind distribuirea produselor din
programul guvernamental « lapte corn ». Au fost efectuate un numar de 23 de controale si 11
recontroale ( 2 crese, 9 unitati de invatamant prescolar si 12 scoli generale) .
S-au depistat urmatoarele neconformitati :
- biocide expirate si in canditati insuficiente ;
- grupuri sanitare partial nefunctionale ;
- schimbarea structurii functionale ;
Pentru neconformitatile constatate au fost facute recomandari si au fost aplicate ca sanctiuni,
doua avertismente, o amenda in valoare de 2000lei, o retragere de autorizatie.
In perioada 01.02.- 28.02.2018 s-au efectuat 29 controale si 8 recontroale la unitati de desfacere
si sali fitness care comercializeaza suplimente alimentare, alimente la care s-au adaugat
vitamine/minerale si ADNS si la un producator de suplimente alimentare.
A fost aplicata o sanctiune contraventionala si s-au scos din consum 120 capsule destinate
sportivilor care erau expirate.
De asemenea, au fost recoltate probe conform indicatiilor din actiunea tematica care s-au trimis la
laboratoare acreditate respectiv, Institutul de Cercetare Dezvoltare Bucuresti si la Directia de
Sanatate Publica Constanta. Probele analizate au fost corespunzatoare.
In cadrul actiunii tematice de control privind conditiile de aprovizionare cu apa potabila a
localitatiilor din mediul rural cu numarul 10314/ 22.02.2018 dispusa de catre Inspectia Sanitara de
Stat si inregistrata la Directia de Sanatate Publica cu nr.1665/ 22.02.2018, au fost inspectate doua statii
de tratare a apei, 11 retele de distributie apa si cinci fantani publice din zona rurala.
Au fost recoltate 10 probe apa pentru examen microbiologic care au fost analizate de laboratorul
de diagnostic si investigare in sanatate din cadrul DSP Galati.
Probele analizate au fost corespunzatoare.
În perioada 01.03.- 28.03.2018 s-au efectuat 27 controale si 10 recontroale la unitati care
distribuie si utilizeaza materiale care vin in contact cu alimentul.
De asemenea, au fost recoltate 7 probe conform indicatiilor din actiunea tematica care s-au trimis
la Laboratorul National de Referinta pentru materiale in contact cu alimentul din cadrul Centrului
Regional de Sanatate Publica Bucuresti. Toate probele analizate au fost conforme.
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In cadrul actiunii tematice privind conditiile de aprovizionarea cu apa potabila a localitatilor
din mediul urban, cu numarul 4144/ 25.01.2018 dispusa de catre Inspectia Sanitara de Stat si
inregistrata la Directia de Sanatate Publica cu nr.879/ 29.01.2018, au fost inspectate 3 ZAP - uri de
aprovizionare cu apa potabila care distribuie apa potabila in mediul urban din judetul Braila.
S-au inspectat cele 3 statii de tratare a apei potabile si cele 4 retele de distributie din localitatile
din zona urbana, 2 functionând cu ASF, iar în cazul statiei de apa Insuratei, nu mai există ASF avand in
vedere modificarile calitative ale sursei de apa precum si ale tehnologiei de tratare prin introducerea unor
echipamente pentru deferizare si demanganizare, nemaifiind solicitată eliberarea acesteia.
In cadrul actiunii tematice de control desfasurata in perioada 16.04.2018-26.04.2018, au fost
verificate un numar de 9 unitati de invatamant preuniversitar.
Mentionam faptul ca, nu au fost depistate neconformitati ( chioscurile cu profil alimentar din
incinta unitatilor de invatamant si-au incetat activitatea ).
Au fost inspectate un nr de 47 cabinete de in frumusetare in cadrul actiunii tematice de control
a M.S care s-a desfasurat in perioada 02.04-31.05 2018, tatuaje si piercing si trei saloane de bronzare si
s-au efectuat un nr. de 26 recontroale.
Au fost depistate urmatoarele neconformitati:
- instrumentarul pentru sterilizat era ambalat individual, dar nu in ambalaje aprobate pentru sterilizare
sau in seturi utilizate pentru o singura procedura;
- lipsa curs privind notiuni fundamentale de igiena;
- lipsa fise de aptitudine pentru personal;
- substante dezinfectante in cantitati mici;
- evidenta privind dezinfectia instrumentarului, incompleta.
Pentru neconformitatile constatate s-au aplicat 4 avertismente, au fost acordate termene de
remediere a deficientelor, iar in urma recontroalelor acestea au fost remediate.
A fost recoltata o proba intaritor de unghii, care a fost trimisa spre analiza la DSP Buzau. Proba
analizata a fost corespunzatoare.
Au fost inspectate trei saloane de bronzare, unul fiind nefunctional.
S-au efectuat determinari privind masurarea radiatiei UV pentru 5 aparate de bronzat, la un aparat
masuratoarea a fost neconforma. S-a interzis folosirea aparatului de bronzat pana la remedierea
deficientei. Un salon de bronzare nu detinea ASF și s-a recomandat depunerea documentatiei pentru
obtinerea ASF.

In perioada 11.05- 25.05.2018 s-au efectuat 17 controale si 10 recontroale la unitati care importa,
distribuie si comercializeaza apa minerala imbuteliata si apa potabila imbuteliata.
In urma controalelor efectuate s-au aplicat 6 sanctiuni contraventionale din care 1 amenda in valoare
de 3000 lei. Au fost retrase de la comercializare :
- apa minerala cabogazificata “Tusnad” 5 buc/0.5 litri pt.eticheta deteriorata;
- apa de masa necarbonata”Perla Vrancei” 1 buc/0.5 litri pt.eticheta deteriorata;
- apa de masa “AQUALINA” 3 litri produs expirata;
- apa minerala “Roua muntilor” 2 litri produs expirata;
- apa necarbogazoasa “AQUA UNIQUA CRISTALINA” 276 buc/0.5 litri pt. lipsa notificare;
- apa carbogazoasa”AQUA UNIQUA CRISTALINA” 648 buc/0.5 litri pt.lipsa notificare.
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De asemenea, au fost recoltate 2 probe apa de masa si minerala conform indicatiilor din actiunea
tematica care s-au trimis la laboratorul de microbiologie si de chimie sanitara din cadrul Directiei de
Sanatate Publica Hunedoara. Probele analizate au fost corespunzatoare.
In cadrul actiunii tematice de control privind verificarea” aditivilor alimentari destinati
consumului uman in bere si vin” care s-a desfasurat in perioada 02.07- 25.07.2018 s-au controlat 2
producatori de vin, 2 distribuitori si 6 retaileri. De asemenea, s-au efectuat 5 recontroale.
Cei 2 producatori de vin de pe teritoriul judetului Braila produc soiuri diferite de vin de indicatie
geografica (IG) si cu denumire de origine controlata (DOC), dar nu-l imbuteliaza.
Imbutelierea se face de catre beneficiar care achizitioneaza vinul in cisterne.
La fabricarea vinului nu se folosesc aditivi alimentari ci numai metabisulfit de potasiu care este
un agent antioxidant si antimicrobian. Din acest punct de vedere nu s-au recoltat probe de vin conform
metodologiei elaborate de CRSP Tg Mures.
Nu detinem producatori de bere.
In cadrul controalelor efectuate nu s-au constatat probleme deosebite privind etichetarea
produselor in concordanta cu legislatia un vigoare, a starii de sanatate a lucratorilor si a conditiilor
igienico-sanitare la unitatile verificate.
In perioada 25.06 -14.09.2018 s-a desfasurat actiunea tematica de control privind verificarea
apelor de imbaiere. S-au verificat bazinele de inot, piscinele si strandurile din judetul Braila si au fost
recoltate probe de apa de imbaiere. .
Au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale si anume: 1 amenda in valoare de 3000 lei Directiei
Serviciilor Publice Ianca pentru clor rezidual liber peste maxima admisa (2,5 mg/l) si 1 avertisment la
Liceul cu Program Sportiv Braila– bazin descoperit pentru un parametru microbiologic necorespunzator
(nr. colonii la 37 ⁰C 236 ufc/ml) .
In cadrul actiunii tematice dispusa de MS - ISS “privind controlul pentru verificarea bunelor
practici de fabricatie la producatorii de cosmetice si verificarea unor tipuri de produse cosmetice”
in perioada 04.06-31.08.2018 s-au desfasurat controale la distribuitori si unitati de desfacere si s-au
verificat 56 produse cosmetice care erau etichetate corespunzator, in termen de valabilitate si notificate
pe CPNP. Au fost recoltate 4 produse cosmetice (vopsea de par, crema de fata, crema de corp si crema
de maini). Probele analizate de laboratorul DSP Buzau au fost corespunzatoare.
In perioada 02.07-31.08.2018 s-a desfasurat actiunea tematica dispusa de MS - ISS “privind
controlul respectarii prevederilor legale in vigoare in cee ace priveste punerea pe piata a
produselor biocide ”. S-au verificat 4 distribuitori de biocide, 4 utilizatori (unitati sanitare), 40 retaileri
si utilizatori.Au fost verificate un numar de 322 produse biocide. Nu au fost aplicate sanctiuni
contraventionale.
Din luna iunie pana la data de 10.09.2018 s-a desfasurat actiunea tematica a MS-ISS “privind
verificarea unitatilor de turism”. S-au controlat un numar de 43 unitati si s-au efectuat 12 recontroale.
S-au depistat urmatoarele neconformitati:
- neefectuarea la scadenta a controlului medical periodic si a cursului privind Notiuni Fundamentale de
Igiena;
- lipsa contractului de prestari servicii DDD cu socitati autorizate ;
- neefectuarea zilnic a triajului epidemiologic si consemnarea acestuia;
- asigurarea unui microclimat corespunzator in toate spatiile de depozitare;
- neefectuarea dezinfectiei paharelor conform legislatiei sanitare in vigoare.
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Pentru deficientele constatate s-au aplicat 5 sanctiuni contraventionale in valoare de 1000 lei. La
recontroalele efecctuate, la termenele stabilite, s-au remediat toate deficientele constatate.

-

In cadrul actiunii tematice de control privind verificarea unitatilor de invatamant, in perioada
12.09 – 28.09.2018 au fost verificate un numar de 38 unitati de invatamant preuniversitar ( 2 crese, 20
gradinite, 16 unitati de invatamant scolar si liceal). S-au constatat urmatoarele neconformitati:
lipsa apei potabile;
infiltratii la grupul sanitar;
bloc alimentar necorespunzator.
Au mai fost verificate si 10 cabinete scolare unde nu au fost depistate neconformitati. S-au facut
recomandari, iar pentru deficientele constatate a fost aplicat un avertisment.
In perioada 03 – 12.10.2018 s-a desfasurat actiunea tematica de control in unitatile de
invatamant universitar si unitatile de catering care asigura masa in unitatile de invatamant
preuniversitar. Au fost controlate cele doua unitati de invatamant universitar de pe teritoriul judetului
Braila si nu s-au constatat neconformitati. S-au verificat 3 unitati de catering care asigura masa la unitati
de invatamant.
In perioada premergatoare si in timpul sarbatorilor de iarna s-au efectuat un numar de 129
controale in unitati de alimentatie publica, de productie alimentara, magazine alimentare,
patiserii/cofetarii, piata agroalimentara, cantine de ajutor social, depozite alimentare si camine de batrani.
Pentru neconformitatile constatate (lipsa curs privind notiuni fundamentale de igiena, lipsa substante
dezinfectante, lipsa termometre pentru inregistrarea temperaturii zilnice la agregatele frigorifice, spatii
neigienizate, neasigurarea apei potabile, grup sanitar nefunctional, neinscriptionarea corespunzatoare a
recipientilor pentru colectarea deseurilor medicale, insuficiente ustensile de curatenie, pastrare
necorespunzatoare a produselor alimentare ) s-au aplicat un numar de 25 sanctiuni contraventionale in
valoare de 8000 lei. La recontroalele efectuate la termen, deficientele constatate au fost remediate.
II.
Compartimentul Control Unitati si Servicii de Sanatate
Actiuni tematice MS
In perioada 02.- 31.05.2018 s-a efectuat controlul tematic privind “verificarea conformitatii
cabinetelor de medicina de familie, de specialitate, de medicina dentara”.
S-au efectuat: 8 controale si 4 recontroale la cabinete de medicina de familie (toate din mediul
urban), 7 controale si 2 recontroale la cabinete de medicina dentara si 8 controale si 1 recontrol la
cabinete de specialitate.
In urma inspectiei s-au constatat urmatoarele neconformitati la:

Cabinete de specialitate:
• nu toate biocidele existente aveau Avizul Ministerului Sanatatii de punere pe piata in termen;
• neincriptionarea ustensilelor de curatenie cu suportul tratat;
• lipsa termometrului si a termogramei;
• neinscriptionarea cutiilor pt. deseurile medicale conform legislatiei sanitare in vigoare.
Pentru neconformitatile constatate a fost aplicata o sanctiune contraventinala si s-au facut recomandari
cu termene de remediere.
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Cabinete medicale de familie:
• lipsa inscriptionarii recipientilor de colectare a deseurilor medicale conform legislatiei sanitare in
vigoare.
Pentru deficientele constatate s-au aplicat 3 sanctiuni contraventionale.

Cabinete de medicina dentara:
• sterilizarea la un cabinet se realiza cu pupinel;
• lipsa inscriptionarii recipientilor de colectare a deseurilor medicale conform legislatiei sanitare in
vigoare.
Pentru deficientele constatate s-au aplicat 4 sanctiuni contraventionale din care o amenda in
valoare de 500 lei.
In perioada 02.- 31.07.2018 s-a desfasurat actiunea tematica de control privind respectarea
conformitatii unitatilor acreditate in domeniul transplantului la prevederile legale in vigoare.
Spitalul Judetean de Urgenta Braila este acreditat pentru prelevare de organe prin Ordinul
M.S nr. 1371/15.11.2013. La nivelul unitatii sanitare nu s-au efectuat interventii chirurgicale pentru
prelevare de organe.
In cadrul actiunii tematice de control privind verificarea respectarii legislatiei sanitare in
vigoare in cadrul laboratoarelor de analize medicale, in perioada 08.10.2018- 31.10.2018, au fost
verificate un numar de 11 laboratoare de analize medicale si 8 puncte de recolta.
In urma controalelor au fost constatate urmatoarele neconformitati:
lipsa Autorizatiei Sanitare de Functionare pentru un punct de recolta;
gestionarea necorespunzatoare a deseurilor medicale;
utilizarea unui biocid expirat;
nerespectarea conditiilor de depozitare temporara a deseurilor provenite din activitatile medicale;
folosirea de materiale sanitare cu termen de valabilitate expirat.
Pentru neconformitatile depistate au fost aplicate 5 sanctiuni contraventionale in valoare de 36000 lei.

In perioada 01.08-31.08.2018 s-a desfasurat actiunea tematica de control a MS-ISS privind
conditiile de functionare a cabinetelor de tehnica dentara/laboratoarelor de tehnica dentara si
cabinete de optica medicala.S-au efectuat un numar de 30 controale si recontroale si au fost depistate
urmatoarele neconformitati:
lipsa Autorizatiei Sanitare de Functionare la un laborator de tehnica dentara
lipsa fiselor de aptitudine ;
lipsa cursurilor de igiena;
lipsa contractului DDD.
S-a aplicat o sanctiune contraventionala- amenda in valoare de 20000 lei la cabinetul de tehnica dentara
care functiona fara ASF. Pana la finalizarea actiunii tematice de control s-au remediat toate deficientele
consemnate mai sus, inclusiv depunerea documentatiei necesare obtinerii Autorizatiei Sanitare de
Functionare.
Activitati de inspectie tematica planificate permanent
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”.
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In perioada ianuarie – decembrie 2018 au fost controlate 100 unitati de invatamant, din care:
- 31 unitati de invatamant prescolar cu program normal de patru ore;
- 69 unitati de invatamant primar si gimnazial;
comparativ cu anul 2017, cand au fost controlate 185 unitati de invatamant, din care:
- 64 unitati de invatamant prescolar cu program normal de patru ore;
- 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.
Actiuni de control efectuate in cadrul Sistemului Rapid de Alerta pentru alimente si furaje
(SRAAF si RAPEX)
In anul 2018 s-au efectuat controale la un numar de 8 alerte rapide, din care 6 alerte in cadrul
SRAAF si 2 alerte in cadrul RAPEX, unde s-au aplicat 3 amenzi in valoare de 8800 lei, comparativ cu
anul 2017, cand au fost verificate 15 alerte rapide, din care 12 alerte in cadrul SRAAF si 3 alerte in
cadrul RAPEX.
Actiuni comune cu alte autoritati
In luna iunie/ iulie s-a desfasurat actiunea tematica de control comuna MS/MMAP pentru
verificarea respectarii legislatiei privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale. S-au
desfasurat controale la toate unitatile sanitare cu paturi si la Centrul de Transfuzii Sanguine Braila de
catre inspectorii sanitari din cadrul DSP Braila si comisarii Comisariatul Judetean al Garzii Nationale
de Mediu Braila.
Nu s-au constatat neconformitati.
COMPARTIMENT ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROGRAME DE SĂNĂTATE

Activitatea Compartimentului Asistenta medicala si programe de sanatate presupune finantarea,
supravegherea derularii si controlul efectuat in cadrul programelor nationale de sanatate publica de la
nivelul Judetului Braila.
In anul 2018 Directia de Sanatate Publica Braila, in colaborare cu unitatile spitalicesti, deruleaza
urmatoarele programe nationale de sanatate (reglementate de OMS 377/2018):
I. Programele naţionale privind bolile transmisibile:
1. Programul naţional de vaccinare (program derulat de catre DSP Braila);
2. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare (program
derulat de catre DSP Braila);
3. Programul de supraveghere şi control al infecţiei HIV (program derulat de catre Spitalul
Judetean de Urgenta Braila);
4. Programul de supraveghere şi control al tuberculozei (program derulat de catre Spitalul de
Pneumoftiziologie Braila);
5. Programul national de supraveghere si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale si a
rezistentei microbiene, precum si de monitorizare a utilizarii antibioticelor (program derulat de catre
Spitalul Judetean de Urgenta Braila);
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II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă (program
derulat de catre DSP Braila);
IV.1.1 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 (program derulat de catre Spitalul
Judetean de Urgenta Braila);
IV.2 Programul national de sanatate mintala si profilaxie in patologia psihiatrica (program derulat de
catre Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Braila);
IV.3.1 Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;
Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană (program derulat de catre
Spitalul Judetean de Urgenta 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 (program derulat de catre
DSP Braila);
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 (program derulat de catre DSP Braila);
1.2. Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere (program derulat de catre Spitalul
Judetean de Urgenta Braila);
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 (program derulat de catre DSP Braila);
2.4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh (program derulat de catre Spitalul Judetean de
Urgenta Braila).
De asemenea, conform Ordinului ministrului sanatatii nr. 447/2015 se deruleaza si Actiuni
prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI (actiune
derulata de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila).
I. Programele naţionale privind bolile transmisibile:
1. Programul naţional de vaccinare
Are ca obiectiv protejarea sanatatii populatiei impotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin
vaccinare. In cadrul programului se distribuie cu titlu gratuit medicilor de familie vaccinurile prevazute
in Calendarul national de vaccinare si se finanteaza, in principal, plata serviciilor de inoculare vaccin
efectuate de catre medicii de familie (27 lei/inoculare). Programul este derulat de catre DSP Braila.
Bugetul 2018 a fost in suma de 428 mii lei pentru sursa Buget de Stat si de 1.320 mii lei pentru sursa
Venituri proprii ale Ministerului Sanatatii (M.S.).
Total = 1.748 mii lei.
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2018 se finantase suma de 1.747 mii lei.
Executia bugetara = 99,95%
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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, precum
si servicii de analiza a probelor trimise la Institutul Cantacuzino in cazul epidemiilor. Programul este
derulat de catre DSP Braila.
Bugetul 2018 a fost in suma de 52 mii lei pentru sursa Venituri proprii M.S.
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2018 se finantase suma de 51 mii lei
Executia bugetara = 98,07%
3. Programul de supraveghere şi control al infecţiei HIV
Are ca obiectiv asigurarea tratamentului bolnavilor HIV/SIDA. In cadrul programului se finanteaza
achizitia de medicamente antiretrovirale.
Programul este derulat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila.
Bugetul 2018 a fost in suma de 1.333 mii lei pentru sursa Buget de Stat si 1.128 mii lei pentru sursa
Venituri proprii M.S. Total = 2.461 mii lei.
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2018 se finantase suma de 2.460,7 mii lei
Executia bugetara = 99,99%
La nivelul DSP Braila, prin Laboratorul de analize medicale se face testarea HIV la categoriile de risc
populational dar si la cerere.
Bugetul 2018 a fost in suma de 7 mii lei pentru sursa Venituri proprii M.S.
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2018 se finantase suma de 6 mii lei.
Executia bugetara = 88,02%
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 antituberculoase.
Programul este derulat de catre Spitalul TBC Braila.
Bugetul 2018 a fost in suma de 479 mii lei pentru sursa Venituri proprii M.S.
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2018 se finantase suma de 479 mii lei.
Executia bugetara = 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 şi a siguranţei pacientului, prin reducerea riscului
de apariţie a infecţiilor asociate asistenţei medicale.
Programul este derulat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila.
Programul nu a fost bugetat in anul 2018 iar Spitalul Judetean de Urgenta Braila nu este unitate
spitaliceasca sentinela.
Se raporteaza trimestrial la Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti doar numarul infectiilor
asociate asistentei medicale din unitatea spitaliceasca.
II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă
Programul este desfasurat de catre DSP Braila si are ca obiectiv protejarea sanatatii publice prin
prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc determinanti din mediul de viata si munca. Se
efectueaza monitorizarii a unor factori de risc pentru santatatea publica.
Bugetul 2018 a fost in suma de 16 mii lei pentru sursa Venituri proprii M.S.
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2018 se finantase suma de 15,9 mii lei.
Executia bugetara = 99,16%
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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 grupurilor tinta la testarile Babes-Papanicolau necesare depistarii
cancerului de col uterin. In cadrul programului se finanteaza costurile pentru testele Babes Papanicolau
(77 lei/test).
Programul este derulat de catre Spitalul Judetean Braila.
Bugetul 2018 a fost in suma de 27 mii lei pentru sursa Venituri proprii M.S.
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2018 se finantase suma de 26,7 mii lei.
Executia bugetara = 98,96%
IV.2 Programul national de sanatate mintala si profilaxie in patologia psihiatrica
Are ca obiectiv promovarea sănătăţii mintale la locurile de muncă precum si asigurarea accesului la
programe de sănătate mintală specifice pentru copii şi adolescenţi.
Programul este derulat de catre Spitalul de Psihiatrie Braila.
Bugetul 2018 a fost in suma de 14 mii lei pentru sursa Venituri proprii M.S.
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2018 se finantase suma de 13,7 mii lei.
Executia bugetara = 97,68%
IV.3.1 Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
Are ca obiectiv identificarea, diagnosticarea, declararea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii
fiziologice a potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală; realizarea testării paraclinice a potenţialilor
donatori, inclusiv a donatorilor aflaţi în moarte cerebrală menţinuţi în condiţii fiziologice precum şi
testarea paraclinică a receptorilor; testarea compatibilităţii cross-match donator/receptor si realizarea
prelevării de organe, ţesuturi şi/sau celule de origine umană de la donator viu, precum şi de la donator în
moarte cerebrală.
Programul este derulat de catre Spitalul Judetean Braila.
Bugetul initial in suma 20 mii lei pentru sursa Venituri proprii M.S. a fost retras in totalitate pana la
sfarsitul anului 2018 ca urmare a lipsei cererilor de finantare pentru acest program.
Explicatia spitalului pentru nefolosirea bugetului alocat consta in lipsa potentialilor donatori aflati in
moarte cerebrala.
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.
Programul este desfasurat de catre DSP Braila.
Bugetul 2018 a fost in suma de 19 mii lei pentru sursa sursa Venituri proprii M.S.
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2018 se finantase suma de 18,95 mii lei.
Executia bugetara = 99,73%
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
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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 Braila prin colaborarea cu primariile din judet si distribuirea de
catre acestea a laptelui praf, pe baza retelor emise de catre medicii de familie.
Bugetul 2018 a fost in suma de 20 mii lei pentru sursa Venituri proprii M.S.
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2018 se finantase suma de 19,90 mii lei.
Executia bugetara = 99,95%
VI.1.Subprogramul de nutritie si sanatate a copilului:
Intervenţia:
1.2. Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere
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.
Programul este derulat de catre Spitalul Judetean Braila.
Bugetul 2018 a fost in suma de 5 mii lei pentru sursa Venituri proprii M.S.
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2018 se finantase suma de 4,75 mii lei.
Executia bugetara = 95,04%
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 este desfasurat de catre DSP Braila prin colaborarea cu medicii de familie.
Programul nu are un buget alocat, fisele si carnetele de gravida fiind primite de la Institutul pentru
Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti si sunt distribuite cu titlu gratuit.
VI.2.Subprogramul de sănătate a femeii
Intervenţia:
2.4 Interventia pentru profilaxia sindromului de izoimunizare Rh
Programul are ca obiectiv administrarea imunoglobulinei umane anti-D antepartum sau postpartum.
Programul este derulat de catre Spitalul Judetean Braila.
Bugetul 2018 a fost in suma de 23 mii lei pentru sursa Venituri proprii M.S.
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2018 se finantase suma de 22,93 mii lei.
Executia bugetara = 99,72%

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 monitorizarii, tratamentului si ingrijirii pacientilor critici din sectiile ATI,
prevazute in Ordinul MS nr. 447/2015.
Programul este derulat de catre Spitalul Judetean Braila.
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Bugetul 2018 a fost in suma de 220 mii lei pentru sursa Venituri proprii M.S.
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2018 se finantase suma de 219,87 mii lei.
Executia bugetara = 99,94%.
Activitatea din cadrul programului presupune intocmirea cererilor de finantare, intocmirea deconturilor,
verificarea stocurilor de medicamente transmise de spitale si intocmirea situatiei stocurilor pentru
programele derulate exclusiv de DSP Braila, 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, se intocmesc contractele si actele aditionale cu spitalele brailene
precum si impartirea pe articole bugetare a bugetului alocat fiecarui program derulat de catre DSP Braila.

COMPARTIMENTUL STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

INDICATORI

2017

2018

Codificare si centralizare buletine statistice de deces
Centralizare buletine statistice de nascuti vii
Codificare buletine nascuti morti si codificare anchete perinatale
Codificare anchete deces 0-1 an
Calcul indicatori demografici lunar
Codificare registrul de morti violente

4763
2326
10
18
da
132

4870
2424
14
16
da
165

ACTIVITATE CABINETE MEDICALE DE FAMILIE

2017

2018

Centralizare consultatii
Centralizare tratamente
Centralizare gravide nou depistate
Centralizare gravide ramase in evidenta
Centralizarea Prevalentei(evidenta bolnavilor cronici) -diabet
-epilepsie
-hipertensiune arteriala
-cardiopatii ischemice
-cord pulmonar cronic
-boli cerebro -vasculare
-boli pulmonare cronice obstructive
-boala ulceroasa
-ciroze-hepatite cronice
-insuficienta renala cronica
-tumori maligne
-tuberculoza
-tulburari mintale

747607
112596
1708
858
12351
2443
53634
19482
971
6556
7894
5950
7014
1608
7252
206
10368

837984
116820
1964
725
13331
2494
53736
19945
980
6427
8100
5804
7260
1674
7325
210
10549

DEMOGRAFICI
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Centralizare boli infectioase lunar
Raport lunar cu boli infectioase
Raportare lunar cazuri giardia
Raportare trimestriala varicela

2017
12984
685
465

2018
13150
371
259

Alte lucrari
Adresa in fiecare zi de miercuri la MS privind stocul de
medicamente oncologice de la nivelul spitalului
Adresa in fiecare zi de vineri la prefectura privind numarul
bolnavilor de cancer aflati in ingrijire, pe patologii si coduri,stocul
de medicamente, comenzile si stocul de Dacarbazina
Centralizarea activitatii dispensarelor scolare anual
Fisa localitatii (lucrare anuala pentru statistica regionala)

2017
da

2018
da

da

da

da
da

da
da

Centralizare principalii indicatori trimestrial si anual
Intreruperea cursului sarcinii
Infectii nozocomiale
Total vaccinari
Bolnavi iesiti din spital

2017
1680
131
31536
45963

2018
1677
194
68724
59560

Lucrari de final de an statistic
Sinteza activitatii medicale anual
San privat urban si cap 15 personal
San privat rural si cap 15 personal
S-09 (structura paturilor din spitale, pe specialitati)
EC-SAN – aplicatie informatica privind centralizarea activitatii
spitalului
Lista nominala pentru sectorul public si pentru sectorul privat a
unitatilor cu paturi si a celor fara paturi (structura ) comparativa
cu anul precedent
Nota explicativa a diferentelor fata de anul precedent privind
numarul de unitati sanitare
Centralizatorul investigatiilor de laborator
Centralizatorul morbiditatii in cabinetul medical de familie
urban si rural
Centralizatorul morbiditatii in unitatile ambulatorii de spital
Consumul de medicamente din unitatile sanitare cu paturi
trimestrial si anual
Liste cu unitatile private pe hartie si in format electronic
Dare de seama privind incapacitatea temporara de munca

2017
da
da
da
da
da

2018
da
da
da
da
da

da

da

da

da

da
da

da
da

da
da

da
da

da
da

da
da
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COMPARTIMENT RUNOS

În perioada ianuarie – decembrie 2018 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 2017, intocmindu-se adrese
de inaintare ale 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;
• in luna mai 2018 s-au intocmit lucrari in vederea estimarii necesarului de specialisti din judetul Braila
precum si a listei posturilor propuse a fi publicate la concurs pentru unitatile sanitare publice din judetul
Braila, in vederea demararii actiunilor necesare organizarii concursului national de rezidentiat pentru
domeniile: medicina, medicina dentara si farmacie, concurs sustinut in noiembrie 2018;
• in luna iulie 2018 a fost demarata procedura de organizare a examenului pentru promovarea in grad
profesional pntru functionarii publici din cadrul institutiei care indeplinesc conditiile de promovare.
• s-au operat modificările survenite in situaţia funcţiilor publice pe portalul ANFP;
• s-au raportat lunar catre ANFP salariile platite functionarilor publici din cadrul D.S.P. Braila cf
dispozitiilor art. 11 din H.G.R nr.1000/2006;
• in lunile martie si octombrie s-a asigurat publicarea la sediul institutiei si pe pagina de internet unei
liste care cuprinde toate functiile din cadrul institutiei, functii care intra in categoria personalului platit
din fonduri publice ;
• in luna septembrie a fost sustinut examenul de promovare in grad profesional pentru functionarii
publici care au indeplinit conditiile de promovare.
• 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
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 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:
o modificarea salariului de baza brut;
o modificarea/acordarea sporurilor pentru conditii periculoase de munca ;
o suspendarea de drept a raportului de serviciu in cazul functionarilor publici;
o incetarea detaşării in cadrul institutiei;
o acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca;
o alte dispoziţii conform prevederilor legale, care s-au multiplicat, s-au înmânat persoanelor
menţionate sub semnătură, s-au arhivat în dosarul de dispoziţii si la dosarul profesional/personal ;
• s-au desfasurat alte activitati specifice compartimentului RUNOS:
o actualizarea dosarelelor profesionale şi de personal;
o evidenţa efectuării concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată, a orelor
suplimentare şi a recuperărilor pentru întreg personalul;
o evidenţa si completarea condicilor de prezenţă cu situaţia zilnică a fiecărui salariat şi întocmirea
pontajului lunar;
o adeverinte cu drepturile salariale solicitate de fosti angajati ai institutiei, necesare pentru dosarul de
pensie;
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o situaţii privind stagiile medicilor rezidenţi;
o s-au eliberat la solicitarea salariatilor:
o adeverinţe cu zilele de concediu medical;
o adeverinţe pentru bănci, conform solicitărilor;
o adeverinte in vederea completarii dosarelor de pensie;
o alte adeverinte solicitate cu privire la date de personal si/sau salarizare.
o s-au intocmit lucrarile specifice de salarizare:
o s-au intocmit statele lunare de plata a salariilor;
o s-a întocmit documentaţia de recuperare de la CJAS Braila a sumelor pentru concedii şi indemnizaţii
medicale;
o s-au întocmit şi s-au depus lunar declaraţia D112 privind obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor
sociale de stat;
o s-a intocmit si depus in lunar declaratia M500 - registrul public a persoanelor platite din fonduri
publice;
o s-a asigurat activitatea de secretariat pentru comisia de 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.
Activitatea comparativa a activitatii anului 2018 fata de anul 2017 se prezinta astfel :

Buget alocat pe surse - mii lei
31236
29746
35000
30000

21869

25000
20000

9030

15000
10000
442

5000

407

0
Buget de stat

Accize
2017

Venituri proprii DSP

2018
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Activitatea detaliata pe titluri bugetare se prezinta astfel :

Buget alocat pe titluri de cheltuieli - mii lei
43262
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

24859
4290

1783

2260

3180

1485

Cheltuieli de
personal

Bunuri si
servicii

1504
Transferuri
actiuni de
sanatate

2017

672

195

Transferuri Transferuri
asistenta investitii AAPL
medicala
comunitara

2018

Pentru anul 2018 a fost alocata Spitalului Judetean suma de 195 mii lei reprezentand investitii
derulate pentru achizitionarea de aparatura medicala, comparativ cu anul 2017 cand au fost alocate
fonduri în suma de 672 mii lei pentru acest capitol bugetar.
Încasarile efectuate de DSP Braila în sumă de 396 mii lei reprezintă un procent 97,30% din
bugetul alocat de 407 mii lei pentru anul 2018 iar în anul 2017 încasările în sumă de 407 mii lei
reprezentând un procent de 92 % din bugetul alocat pentru anul 2017 în sumă de 442 mii lei.
Din punctul de vedere al executiei bugetare pentru anii 2017 si 2018 avem urmatoarea situatie :

Executie bugetara 2017 - mii lei
532 - 1%

40176 - 99%

Executie realizata

Buget neexecutat
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Buget executat 2018 - mii lei
545 - 1%

51477 - 99%

Executie realizata

Buget neexecutat

Pentru investitiile realizate de DSP Braila in anii 2017 – 2018, situatia se prezinta astfel :

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.
S-au desfasurat si alte activitati in conformitate cu atributiile comp. financiar contabilitate
prevazute in OMS 1078/2010 cu respectarea principiilor generale ale contabilității de angajament fiind
aplicate procedurile operaționale specifice.
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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.
Pe tot parcursul anului s-a asigurat functionarea in parametrii optimi a activitatii in cadrul softului
Ministerului de Finante Publice – Forexebug, depunandu-se la termenele stabilitate de MF, toate situatiile
financiare care au fost solicitate.
Pe parcursul anului 2018 s-au monitorizat și raportat cheltuielile de personal, cheltuielile de
investiții, programele nationale de sănătate ( indiferent de sursa de finanțare) plațile restante, conform
ordinelor emise de Ministerul de Finanțe și precizărilor transmise de Ministerul Sănătății – Direcția
Generală Economică.

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

În cadrul compartimentului de achiziții publice, personalul de specialitate în cursul anului 2018
a avut urmatoarea activitate :
- a asigurat codificarea produselor, serviciilor în sistemul de grupare și codificare CPV
- intocmirea planului anual al achizițiilor publice pentru exercițiul financiar 2018
- 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 – in anul 2018
se prezinta astfel:
- 32 acte adiționale;
– 638 dosare achiziție publică elaborate defalcat după cum urmează :
- Furnizare de bunuri și produse comune – 438 dosare;
- Furnizare medicamente, vaccinuri și reactivi – 104 de dosare;
- Furnizare consumabile medicale – 59 dosare;
- Prestari de servicii – 37 dosare;
În anul 2017, situația achizițiilor publice în raport cu planul anual de achiziții publice aprobat 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 – 2 dosare.
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COMPARTIMENT 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, pe anul 2018 s-au desfasurat urmatoarele
activitati:
1. s-au intocmit si s-au transmis catre MS documentatii privind programul de investitii pe anul 2018 in
valoare de 216 mii lei din veniturii proprii.
2. s-au monitorizat lunar cheltuielile de capital/investitii ale unitatilor sanitare din subordinea
administratiei publice locale si s-au transmis ordonatorului principal de credite, documentatii privind
cheltuielile de natura investitiilor din veniturii proprii aprobate de MS pentru anul 2018.
3. s-a raportat la MS situatia cladirilor si terenurilor din administrarea DSP Braila aflate in domeniul
public al statului, cat si pentru unitatile sanitare aflate in subordinea autoritatilor publice locale;
4. s-a finalizat procedura de preluare a terenului situat in com. Vadeni de la Consiliul Judetean Braila si
intabulare acestuia, teren dat in administrarea DSP Braila de catre Ministerul Sanatatii pentru construirea
spitalului regional Braila – Galati;
5. s-a asigurat executarea la timp si in bune conditii a tuturor activitatilor administrative necesare
functionarii institutiei.

COMPARTIMENT AVIZE/AUTORIZĂRI
În baza OMS nr. 1030/2009 cu modificări, s-au eliberat conform Registrului de autorizații nr.
1/03.01.2018 :
- 58 autorizații sanitare de funcționare (93 ASF în anul 2017), din care în sistem public 13 și în sistem
privat 45;
- 17 notificări privind certificarea conformității (27 în anul 2017), din care în sistem privat;
- 311 notificări privind asistență de specialitate de sănătate publică (354 în anul 2017), din care în
sistem public 73 și în sistem privat 238
- 17 vize anuale (16 în anul 2017), din care în sistem public 6 și în sistem privat 11.
Totodată, în baza OMS nr. 1159/2010 – privind aprobarea listei unităților de asistență medicală
autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a
conducătorilor de autovehicole sau tramvaie, s-au avizat 5 autorizații de funcționare, din care 1 pentru
unitate sanitară publică și 4 pentru unități private.
S-a eliberat o Autorizație de Funcționare pentru SMURD – localitatea Măxineni și s-au prelungit
Autorizațiile de Funcționare existente pentru o perioadă de 5 ani pentru SAJ Brăila și SMURD Brăila.
Conform Legii nr. 359/2004 cu modificările și completările ulterioare au fost înregistrate și
repartizate - comp. Inspecție un număr de 5187 declarații pe proprie răspundere, în anul 2017 fiind
înregistrate și repartizate un număr de 6394 declarații pe proprie răspundere.
În anul 2018 au fost înregistrate în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, în conformitate cu
legislaţia în vigoare, un numar de 28 certificate de înregistrare și radiate din RUC un numar de 24
certificate de înregistrare, în anul 2017 activitatea conducând la eliberarea a 38 certificate de înregistrare
și radierea unui număr de 20 certificate de înregistrare din RUC.
Au fost eliberate 6 autorizatii de libera practica, în anul 2017 fiind eliberate 13 autorizatii.
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COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL

S-au înregistrat un numar de 14 solicitări în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public în anul 2018, față de 18 solicitari în anul 2017.
Toate solicitarile au fost rezolvate favorabil, atât în anul 2018, cât și în anul 2017.
Solicitările au vizat domenii de interes ca : sistemul sanitar din județul Brăila, date statistice
referitoare la imunizări, modul de desfășurare a diverselor programe naționale de sănătate din județ,
informarea periodică a modului de realizare a achizițiilor pe reactivi și materiale sanitare atât în anul
2018, cât și în anul 2017.
Au fost înregistrate un numar de 105 petiții în anul 2018, iar în anul 2017 un numar de 143 de
petiții. În anul 2018 au fost rezolvate un numar de 11 petiții înregistrate pe parcursul anului 2017, un
număr de 103 petiții înregistrate pe parcursul anului 2018, două fiind în curs de rezolvare, iar în anul
2017 au fost rezolvate un număr de 132 petiții. Petițiile au fost primite în principal de la persoane fizice
și au vizat probleme de disconfort creat de starea de insalubrizare a locuințelor și imobilelor de orice fel,
disconfort fonic, disconfort creat de prezența diverșilor factori poluanți, disconfort creat de creșterea și
îngrijirea animalelor, depozitarea necorespunzătoare a alimentelor, calitatea apei, etc., atat în anul 2018,
cât și în anul 2017.
În vederea satisfacerii cererilor populației s-a organizat și afișat programul de audiențe al
conducerii D.S.P.J. Brăila, în cadrul căruia s-au înregistrat un numar de 10 audiențe în anul 2017 și un
numar de 15 audiențe în anul 2018, fiind soluționate toate în ambii ani.
Informarea populației cu subiecte de interes pentru sănătatea publică s-a efectuat prin intermediul
comunicatelor de presă care au fost postate pe site-ul instituției.

-

Atât în anul 2018, cât și în anul 2017, au fost urmărite următoarele obiective :
informarea cu privire la datele de contact ale D.S.P.J. Brăila, respectiv : denumirea, numere de
telefon, fax, adrese de e-mail, adresa paginii de internet;
colaborarea cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății pentru realizarea
obiectivelor de comunicare prin mas-media sau prin mijloace proprii;
organizarea și desfășurarea în condiții optime a programului de audiențe al conducerii D.S.P.J.
Brăila.

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ ȘI SECRETARIAT
Pe parcursul anului 2018 s-au înregistrat și s-a ținut evidența lucrărilor primite sau transmise prin fax
sau e-mail fiind înregistrate în programul ONBASE un numar de 9765 documente față de un numar de
9597 documente în anul 2017, 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, s-a întocmit
evidența deplasărilor în teren ale salariaților Direcției de Sănătate Publică, fiind înregistrate un numar
de 925 ordine de deplasare față de un numar de 637 ordine de deplasare în anul 2017 și s-a asigurat
evidenta datelor de contact ale instituțiilor publice locale și centrale, precum și a persoanelor care fac
parte din conducerea acestora.
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Compartiment Audit Public Intern
În cuprinsul anului 2018 compartimentul nu a fost funcțional.
În anul 2017, date fiind imprejurările descrise în programul de activitate al Compartimentului
Audit Public Intern pentru anul 2015, nu au fost organizate și desfășurate acțiuni de audit public intern
și nici misiuni de consiliere și puncte de vedere, misiuni ad-hoc, misiuni de evaluare, acțiuni de urmărire
a stadiului implementării recomandărilor formulate, lucrări metodologice.
S-a pus la dispozitia auditorilor publici externi datele, informatiile, documentele, în vederea bunei
realizări a acțiunii de audit financiar asupra contului de execuție al bugetului de stat pentru anul 2016,
desfășurată în perioada 01 martie – 11 aprilie 2017.
Începând cu luna septembrie 2017, titularul postului, la solicitare, a fost mutat pe postul din cadrul
compartimentului relații cu publicul.

COMPARTIMENTUL JURIDIC

Activitatea este asigurată pe bază contractuală, cu aprobarea Ministerului Sănătății, prin
intermediul unui 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 18 dosare aflate pe rolul Judecătoriei Brăila și a Tribunalului
Brăila, din care 9 dosare admise pentru DSP Brăila, 5 dosare respinse pentru DSP Brăila și 4 dosare sunt
în curs de judecată în diverse stadii procesuale.
În anul 2017 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 și
în toate cazurile în care au rămas definitive soluțiile instanțelor judecătorești.
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 ADJUNCT ECONOMIC
Activitatea directorului executiv adjunct economic al Direcției de Sănătate Publică Braila în anul
2018, s-a desfăşurat în conformitate cu atribuţiile ce îi revin, organizând şi coordonând activitațile
serviciului economic- administrativ şi asigurând condițiile desfășurării activității în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Activitatea financiară la nivelul Direcției de Sănătate Publică Brăila se desfășoară pe baza
bugetului de venituri și cheltuieli aprobat și repartizat de către Ministerul Sănătății, ordonatorul principal
de credite, în anul 2018 avand un buget aprobat în suma de 52.022 mii lei din urmatoarele surse de
finanțare:
Bugetul de Stat = 29.746 mii lei
Venituri proprii ale Ministerului Sănătății-Accize = 21.869 mii lei
Venituri proprii din prestări servicii conf HG 59/2003 = 407 mii lei și o execuție bugetară totală de
98.95%.
În activitatea zilnică pe tot parcursul anului 2018, directorul adjunct economic a urmărit ca sumele
realizate din venituri proprii și creditele bugetare repartizate de către Ministerul Sănătății să fie utilizate
prin aplicarea și respectarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor, a Legii 500/2002 privind finanţele publice, cu responsabilitate pentru realizarea unei
execuţii bugetare prudente şi conforme exigenţelor unei politici economice şi financiare cât mai
riguroase, manifestând exigenţă în folosirea eficientă a fondurilor publice.
În cadrul activității desfășurate la nivelul DSP Braila directorul executiv adjunct economic
elaborează solicitările lunare de finanțare și raportările indicatorilor financiari, urmărind executarea
integrală a bugetului, acordă o atenție deosebită calității lucrărilor de planificare și execuție financiară,
de contabilitate și analiză, precum și realizării achizițiilor publice și investițiilor, urmărind în permanență
creșterea competenței profesionale și a răspunderii întregului personal al compartimentelor implicate.
Prin monitorizarea lunară a executiei bugetului de venituri și cheltuieli pe surse de finanțare,
directorul executiv adjunct economic analizează modul de realizare a veniturilor respectiv finanțărilor și
de efectuarea cheltuielilor. Astfel, se realizează integrarea activitaților de planificare, control si urmărire
a cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor financiare.
Directorul executiv adjunct economic a coordonat permanent activitatea de colectare, centralizare
și transmitere către Ministerul Sănătății – Direcția Generală Economică, a cererilor de finanțare lunare,
necesare deschiderilor de credite ce au finanțat programele naționale de sănătate, derularea activităților
zilnice ale DSP Brăila, precum și a celorlalte unități sanitare şi a asigurat finanţarea lunară a sumelor
transferate unităţilor sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, în sumă totală de
42.652 mii lei pentru plata cheltuielilor de personal pentru unitățile de primiri urgente, medici rezidenți,
dispensare TBC și CSM, cabinete de medicină sportivă, cabinete de planning familial și cabinetele
medicale școlare și dentare din unitățile de învățământ, buget executat în procent de 99,26% și finanțare
în suma totală de 1.783 mii lei pentru plata cheltuielilor de personal către asistenți comunitari și
mediatorii sanitari în 25 de unități administrativ teritoriale din județ, precum și pentru cheltuielile Unității
Medico – Sociale Ianca, buget executat în procent de 99,50%.
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Structura bugetului 2018 pe titluri de cheltuieli
Investitii unitati
sanitare din
subordinea AAPL
0,38%

Investitii DSP
0,42%
Finantare asistenta
medicala comunitara
3,41%

Cheltuieli de personal
8,25%

Bunuri si servicii DSP
5,55%

Finantarea unitatilor
sanitare din sub AAPL
81,99%

Execuția bugetară pe titluri de cheltuieli se prezintă astfel:
mii lei
Prevederi
bugetare
aprobate

Angajamente
legale

Plati efectuate
la 31.12.2018

Executie buget %

Cheltuieli de personal

4290

4282

4282

99.81%

Cheltuieli pentru bunuri si servicii

2886

2839

2835

98.23%

Finantarea unor actiuni de sanatate

33685

33281

33281

98.80%

Finantarea programelor nationale de sanatate
din cadrul unitatilor sanitare

3229

3227

3227

99.94%

Finantarea asistentei medicale din cabinetele
medicale scolare si dentare din unitatile de
invatamant

5738

5694

5694

99.23%

Indicator
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Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pt finantarea unitatilor de asistenta
medico-sociale

287

287

287

100.00%

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea sanatatii

1496

1487

1487

99.40%

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea aparaturii medicale in
sanatate

195

195

195

100.00%

Cheltuieli de capital

216

190

190

87.96%

52022

51482

51478

98.95%

TOTAL

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 la nivelul DSP Braila.
Din acest punct de vedere directorul executiv adjunct economic a urmărit veniturile realizate pe
diferite tipuri de activități prestate către terți, după cum urmează:

Indicator

Realizarea bugetului din venituri proprii DSP in anul 2018
mii lei
Buget
Incasari
Buget realizat

Venituri din activitati de
laborator
Venituri avize autorizari
Alte venituri
Total

203
407

407

70
123
396

97.30%
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Execuția bugetară la 31.12.2018 pe programe de sănătate publică derulate de DSP Brăila se prezintă
astfel:
Programul national de sanatate publica

plati
(lei)

executie
bugetara
(%)

buget (lei)

finantare (lei)

1.320.000

1.319.024

1.319.023,96

99,93

428.000

427.995

427.994,74

100

PN I 2 boli transmisibile prioritare - sursa venituri proprii MS

52.000

50.956

50.955,01

98.07

PN I 3 HIV - sursa venituri proprii MS
PN II factori determinanti din mediul de viata si munca - sursa
venituri proprii MS
PN V.1 promovarea sanatatii - sursa venituri proprii MS

7.000

6.161

6.160,34

88,02

16.000

15.865

15.864,92

99,16

19.000

18.947

18.946,26

99,73

PN VI.1.1 lapte praf - sursa buget de stat

20.000

19.989

19.988,81

99,95

PN I 1 vaccinare - sursa venituri proprii MS
PN I 1 vaccinare - sursa buget de stat

Execuția bugetară la 31.12.2018 pe programe de sănătate publică derulate de AAPL
Programul national de sanatate publica
PN I 3 HIV - sursa venituri proprii MS (derulat de Spitalul
Judetean Braila)
PN I 3 HIV - sursa buget de stat MS (derulat de Spitalul Judetean
Braila)
PN I 4 TB - sursa venituri proprii MS (derulat de Spitalul de
Pneumoftiziologie Braila)
PN IV.1 cancer col - sursa venituri proprii MS (derulat de
Spitalul Judetean Braila)
PN IV.2 - sursa venituri proprii MS (derulat de Spitalul de
Psihiatrie Braila)
PN VI.1.2 malnutritie la nastere - sursa venituri proprii MS
(derulat de Spitalul Judetean Braila)
PN VI.2.4 izoimunizare Rh – sursa venituri proprii MS (derulat
de Spitalul Judetean Braila)
Actiunea prioritara ATI - sursa venituri proprii MS (derulat de
Spitalul Judetean Braila)

plati
(lei)

executie
bugetara
(%)

buget (lei)

finantare (lei)

1.128.000

1.127.691

1.127.690,73

99,97

1.333.000

1.333.000

1.333.000,00

100

479.000

479.000

479.000

100

27.000

26.719

25.789,39

95,51

14.000

13.675

13.674,40

97,68

5.000

4.752

4.751.60

95,04

23.000

22.934

22.933,73

99,72

220.000

220.000

219.868,89

99,94

Situaţiile financiare trimestriale ale instituției, au fost elaborate, depuse și prezentate de directorul
executiv adjunct economic, la Direcția Generală Economică a Ministerului Sănătății la termenele
stabilite, întocmite conform normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor
financiare, organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, transmise de ordonatorul
principal, raspunzând totodată de realitatea și exactitatea datelor înregistrate. Au fost întocmite toate
anexele obligatorii la bilanț conform normelor de închidere a bilanțului financiar contabil la 31.12.2018,
respectîndu-se prevederile legale în vigoare și prezentîndu-se toate informațiile necesare unei imagini
clare și fidele asupra întregului patrimoniu. În urma analizei bilanțului contabil s-a constatat
corectitudinea, respectarea corelațiilor și exactitatea datelor prezentate în bilanțul contabil.
Pe tot parcursul anului am asigurat funcționarea în parametrii optimi a activitații de raportare în
cadrul programului Forexebug al Ministerului de Finanțe Publice, depunându-se la termenele stabilitate,
toate situațiile financiare conform normelor în vigoare.
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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.
Directorul executiv adjunct economic a asigurat întocmirea şi transmiterea în termenul stabilit,
a proiectului de buget aferent anului 2019, avand in vedere respectarea prevederilor din scrisoarea cadru
privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 şi a
estimărilor pentru anii 2020-2022, cu respectarea principiilor, obiectivelor și regulilor fiscal-bugetare.
Directorul executiv adjunct economic a acordat o atenţie deosebită monitorizării permanente a
achiziţiilor publice realizate la nivelul unităţii în raport cu planul anual de achiziții publice aprobat, în
vederea respectării bugetului alocat şi reducerii cheltuielilor.
Pentru indeplinirea obiectivului de acreditare a laboratorului de microbiologie al DSP Braila,
directorul executiv adjunct economic a monitorizat procesul de acreditare, a urmarit asigurarea finantarii,
alocarea resurselor materiale in vederea indeplinirii obiectivului, precum și dotarea necesară derulării
procedurii.
Pe tot parcursul anului 2018 directorul executiv adjunct economic a coordonat şi monitorizat
modul de derulare a procesului investiţional la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Brăila, care a avut
un buget alocat de 216 mii lei în baza listei de investiţii aprobate de Ministerul Sanatatii şi a bugetului
de venituri şi cheltuieli din venituri proprii, avand o execuţie de 93%.
De asemeni a fost monitorizată realizarea investiilor şi la nivelul unităţilor sanitare din subordinea
administraţiei publice locale, asigurându-se de respectarea obiectivelor de investiții în conformitate cu
propunerile și creditele bugetare alocate şi a executării integrale a bugetului alocat cu această destinaţie,
astfel în anul 2018 au avut un buget alocat în suma de 195 mii lei pentru finanțarea aparaturii medicale
și echipamentelor de comunicații în urgența în sănătate, realizând o execuţie de 100% a bugetului.
Totodată, pe baza analizelor efectuate, am stabilit priorităţile de investiţii şi necesarul de credite
bugetare anuale, atât pentru Direcţia de Sănătate Publică Brăila, cât şi pentru unităţile sanitare din
subordinea administraţiei publice locale. A fost asigurată executarea la timp și în bune condiții a tuturor
activităților administrative necesare funcționării instituției.
În conformitate cu OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial
al entităților publice, directorul executiv adjunct economic a asigurat şi coordonat în calitate de
preşedinte al comisiei de monitorizare la nivelul instituției, revizuirea procedurilor operaționale atât
pentru operațiunile financiar-contabile cât și pentru toate activităţile procedurale de la nivelul Direcţiei
de Sănătate Publică Brăila, monitorizând procesul de gestionare a riscurilor, întocmind și raportând
situațiile centralizatoare anuale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern
managerial, organului ierarhic superior, cu încadrarea în termenele stabilite.
În cadrul Comisiei pentru probleme de apărare constituită la nivelul Direcției de Sănătate Publică
Brăila, directorul executiv adjunct economic în calitate de președinte, a asigurat coordonarea comisiei,
elaborarea și transmiterea documentației specifice în termen conform procedurilor stabilite și colaborarea
cu structurile teritoriale.
În conformitate cu HG nr.583/2016 privind Strategia Națională Anticorupție si OMS
nr.1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul
spitalelor publice, directorul executiv adjunct economic a asigurat întocmirea și transmiterea raportărilor
aferente DSP Braila, a colaborat cu unitatile sanitare din subordinea autorităților administrției publice
locale, în vederea centralizării rapoartelor de activitate ale consiliilor etice și transmiterea datelor la
Serviciului de Integritate al Ministerului Sănătătii la termenele stabilite.
Directorul executiv adjunct economic a asigurat participarea în calitate de preşedinte al comisiei,
la comisia pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea
noțiunilor fundamentale de igienă, in baza Ordinului 1225/5031/2003.
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În calitate de înlocuitor de drept al directorului executiv, am participat la toate activităţile impuse
de funcţie, asigurând reprezentativitatea Direcţiei de Sănătate Publică Brăila şi colaborarea permanentă
cu autorităţile publice locale și centrale.

DIRECTORUL EXECUTIV

La nivelul Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila, în anul 2018, a organizat și coordonat
activitatea, asigurând condițiile desfășurării activității conform prevederilor legale în vigoare,
monitorizând și asigurând accesul la asistența medicală a persoanelor.
În anul 2017, 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 anul 2017, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr.R. 268/07.04.2017, conducerea Direcției
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 evoluția indicatorilor fizici și de eficiență aferenți programelor
naționale de sănătate în baza contractelor de finanțare încheiate și a analizat împreună cu coordonatorii
acestora îmbunătățirea rezultatelor, activitatea fiind desfășurată cu încadrarea în bugetul trimestrial și
anual, conform naturii cheltuielilor specific, cu încadrarea în 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 2018, 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.
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.
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În cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, Directorul Executiv a asigurat de
fiecare dată cerințele și logistica specifice fiecărei situații, conform procedurilor stabilite.
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 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
reliefându-se 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 respectarea termenului legal de evaluare anuală a performanțelor
profesionale individuale, de până la 31.01.2018, pentru personalul din cadrul Direcţiei de Sănătate
Publică Brăila.

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Gabriel V. Ș. CIOCHINĂ

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT ECONOMIC
Ec. Nicoleta Denisa ANDREESCU
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