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RAPORT DE ACTIVITATE  
 

PE ANUL 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nivelul Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila, în cuprinsul anului 2020 s-a 

urmărit respectarea procedurilor existente, îndeplinirea sarcinilor, activităţilor şi 
responsabilităţilor, a atribuțiilor specifice cu aplicarea prevederilor legale în vigoare.  
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 În anul  2020, 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  2020, 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  2020, 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, cu modificari, 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; 
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2. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viată și muncă ;      
3. Programele naționale de boli netransmisibile :  
    Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat : 
          - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării        
Babeș - Papanicolau la populația feminină eligibilă în regim de screening; 
4. Programul național de evaluare și promovarea sănătății și educație pentru sănătate;       
5. Programul național de sănătate a femeii și copilului; 
 
PN I : Programele naționale privind bolile transmisibile 

 
1. Programul naţional de vaccinare (PNV) – I.1 

Obiectiv : Protejarea sănătății populației împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin 
vaccinare. 
 
TOTAL DOZE DE VACCIN ADMINISTRATE =  75743 doze 
 

-la copii 0-14 ani =28.560  lot de baza si restantieri . 
Mentionam ca la copiii 0-14 ani au fost efectuate vaccinari impotriva tuberculozei, difteriei, 

tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei virale tip B, 
infectiilor cu Haemophylus influentza tip B si a infectiilor produse de Steptococcus pneumoniae. 
 
            Sezon gripal 2020-2021 = 47040 doze vaccin gripal. 

S-a continuat vaccinarea HPV la fetitele eligibile 11-14 ani=143 dz 
Acoperirea vaccinala, conform metodologiei, rezultata in urma anchetei de estimare realizata 

in februarie 2020 pentru cohorta de copii nascuti in luna iulie 2018 a variat intre 92,06%-99,20% . 
Acoperirea vaccinala, conform metodologiei, rezultata in urma anchetei de estimare realizata 

in august 2019 pentru cohorta de copii nascuti in luna iulie 2018 a variat intre 90%-98,46% si iulie 
2019 a variat intre 81,14-99,18% . 

S-a implementat metodologia RAPI mod active ( reactiile adverse postvaccinale). 
Nu s-au semnalat  cazuri de RAPI. 
A fost verificat lantul frig ( frigidere, genti izoterme ) in teritoriul tuturor medicilor de familie  

Braila, pentru asigurarea unor conditii optime de depozitare si administrare a vaccinurilor. 
Au fost efectuate instructaje pe tema imunizarilor, cu personalul medico-sanitar de la 

cabinetele medicilor de familie in anul 2020 in sistem online in cotextul pandemiei cu covid-19. 
   S-a continuat implementarea la nivelul judetului a RENV ( Registrul electronic national de 

vaccinare), asigurandu-se suport profesional medicilor de familie nou intrati in sistem prin solicitare 
si acordare de parole si username, precum si radiere dubluri inregistrate, acordare de transferuri, 
modificare date gresite de imunizare, verificari prin sondaj intre vaccinari raportate si inregistrate in 
RENV. 
 
2.Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare – I.2 

  S-au reactualizat in teritoriu ( medici de familie, medici specialisti din spitale ) informatiile 
cu privire la bolile transmisibile cu sistem de supraveghere aparte (rujeola, rubeola, PAF- paralizii 
acute flasce, SRC- sindrom rubeolic congenital, BDA-boala diareica acuta, MWN-meningita West-
Nile infectii respiratorii si gripa). 

In cadrul sistemului de supraveghere al infectiilor respiratorii si gripei sezon 2020-2021  au 
fost culese saptamanal informatii cu privire la numarul de cazuri din teritoriu, care au fost validate, 
analizate si raportate conform metodologiei. 

In cadrul sistemului de supraveghere a rujeolei/rubeolei au fost culese saptamanal date din 
teritoriu si raportate conform metodologiei. 
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S-au inregistrat in anul 2020 ( martie-decembrie) - 8437 cazuri confirmate COVID-19 la 
nivelul judetului Braila, în care s-au facut anchetele epidemiologice si s-au luat masurile legale 
privind contactii. 

In cadrul sistemului de supraveghere a PAF, saptamanal au fost culese si analizate date cu 
privire la persoanele 0-15 ani spitalizate in Sectiile de Pediatrie, Boli Infectioase, Chirurgie infantile 
, Neuropsihiatrie infantila ( 1801  persoane). 

 
  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 desfasurate activitati de depistare a infectiei cu transmitere verticala, a infectiei 
HIV/SIDA la grupe la risc si la testarea voluntara cu consiliere pre si post testare. Astfel au fost 
testate 2610 persoane,  din care 1942 prin teste rapide si 668 prin ELISA in laborator DSP Braila.  

Numarul total al pacientilor seropozitivi in evidenta = 125, din care 80 infectati cu HIV si 45 
in stadiul de SIDA. A fost inregistrat 5 deces prin SIDA. In tratament curativ au fost 112 pacienti. 
 
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 desfasurate activitati care au avut drept obiective specifice mentinerea 
tendintei de stagnare a cresterii incidentei prin TBC, obtinerea unei rate crescute de succes terapeutic, 
instituirea campanilor de informare-educare-comunicare la nivel judetean cu privire la tuberculoza.  

Au fost efectuate  637 testari ppd, s-a instituit chimioprofilaxie la53 persoane si tratament 
specific la 244 persoane. 4910 persoane au fost investigate in vederea stabilirii diagnosticului (2455 
prin metoda RX si 2455 prin examen bacteriologic).  
 
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 
 

Au fost efectuate, instructaje ale personalului medico-sanitar din CPCIN cu privire la modul 
de raportare si validare al IN depistate in unitatile spitalicesti. 

Au fost analizate, validate si anchetate 186  infectiilor asociate asistentei medicale si a 
rezistentei microbiene, precum si de monitorizare a utilizarii antibioticelor in anul  2020 raportate de 
unitatile spitalicesti din Braila. 
   
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 
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1.  În ceea ce privește situația aprovizionării cu apă în județul Brăila în anul 2020: 
 In judetul Braila au functionat urmatoarele statii de tratare si distributie a apei potabile: 
 

I. Statia de tratare  apa potabila Chiscani, autorizata 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); 

II. Statia de tratare apa potabila Gropeni autorizata 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); 

III. Statia de tratare apa potabila Victoria autorizata sanitar, cu zona de distributie reprezentata 
de localitatile Victoria, Mihai Bravu, Baraganu (apa de profunzime); 

IV. Statia de tratare apa potabila Rosiori autorizata sanitar, cu zona de distributie reprezentata 
de localitatile Rosiori, Coltea , Florica ( apa fiind de profunzime); 

V. Statia de tratare apa potabila Insuratei autorizata sanitar din luna septembrie 2020, cu zona 
de distributie reprezentata de localitatile Insuratei, Lacu Rezii, Maru Rosu (apa fiind de 
profunzime). 

 
          In anul 2020 aceste statii au functionat corespunzator . 

Alte UAT-uri  ce folosesc apa din surse de profunzime (puturi de medie/mare  adancime) sunt 
Insuratei (lunile ianuarie-august 2020), Bertestii de Jos, Ciocile, Galbenu, Dudesti, Maxineni,  
Romanu, Salcia Tudor, Visani (satele Caineni Bai si Plasoiu), Vadeni,  Stancuta, Ulmu, Zavoaia, 
Frecatei, fara a detine autorizatii sanitare de functionare. Unele  dispun de  instalatii care capteaza, 
inmagazineaza si distribuie apa,  de echipamente  de tratare sau doar de dezinfectie  a apei. Date 
privind calitatea neconforma a apei au constituit subiectul informarilor periodice catre producatorul 
judetean de apa, catre UAT-uri si catre autoritatile judetene.   

 O ultima categorie este reprezentata de localitati  rurale care folosesc apa de fantana ce nu 
este de buna calitate, conform istoricului privind monitorizarea calitatii acestor ape. Astfel de 
localitati sunt: com.Zavoaia (loc. Dudescu, Zavoaia), com. Unirea. 

Verificarea calitatii apei  potabile pentru consum uman s-a concretizat in recoltarea de probe 
din toate zonele de aprovizionare  autorizate din judet, in cadrul monitorizarilor, rezultatele fiind 
urmatoarele : - 3285 parametri analizati, din care 2 parametri fizico-chimici  (clor rezidual liber,) au 
fost neconformi. 

Nu s-au inregistrat cazuri de epidemii hidrice. 
            Nu s-au semnalat cazuri de hepatita acuta virala sau  boli diareice care sa fi avut etiologie 
hidrica . 

Calitatea apei de imbaiere s-a concretizat in recoltarea de probe, rezultatele fiind 
urmatoarele: 154 parametri analizati din care 2 parametri fizico-chimici (clor rezidual liber)  au fost 
neconformi. 

In evidenta D.S.P. Braila se mai gasesc alte 2 statii de tratare a apei care au functionat 
corespunzator : SC MIMBU SRL, cu profil de industrie alimentara, ce foloseste apa de profunzime 
si SC TEBU INVEST CONSULT SRL, cu profil zootehnic, care  foloseste apa provenita din Dunare 
. 
 
2. Protejarea sănătății publice în relație cu igiena aerului  
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     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 calitatii apei de fantana si a apei arteziene de utilizare publica 
 S-au recoltat 4 probe 
 Supravegherea calitatii apei potabile distribuite in sistem centralizat in zonele de 
aprovizionare mici    
 S-au recoltat 6 probe  
      Supravegherea produselor cosmetice in relatie cu sanatatea umana  
      S-au recoltat  si analizat 5 probe de produse cosmetice . 
            Supravegherea produselor biocide  
            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 2020  s-au inregistrat 300 cazuri de halene etanolice si 577 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 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  
     Expunerea profesionala la radiatii ionizante si neionizante – s-au transmis date privind 
expunerea profesională la radiații ionizante. 

      Pentru expuși la diverse noxe: pulberi silicogene, pulberi textile, pulberi de praf, CO, gaze 
si vapori iritanti au fost efectuate 140 probe. Acolo unde s-au constatat depășiri s-au facut 
recomandări vizând protecția sănătății lucrătorilor.  
    S-au efectuat la solicitare 7 măsurători de umiditate relativă  și s-au eliberat 22 buletine de 
determinare prin expertizare a locurilor de muncă . 
    
III Protejarea sanatatii publice si  prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc 
alimentari  si de nutritie  
1.Evaluarea starii de nutritie si a tipului de alimentatie al populatiei 
   Supravegherea starii de nutritie si a  alimentatiei populatiei  
    S-au completat 50 fise de ancheta .  
   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 ; 
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- monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substante  -1 proba 
- monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consumul uman – 6 probe  
- evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor destinate unor grupuri specifice – 
13 probe ; 
- evaluarea factorilor de risc din materiale care vin in contact cu alimentele - 7 probe de 
obiecte. 

     În ceea ce privește rolul alimentului in izbucnirile de toxiinfectii alimentare, în anul 2020 nu               
s-au înregistrat  focare de TIA  . 

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 2020 au fost 
testate un numar 87 femei eligibile, din care 8 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 conform calendarului 
priorităţilor nationale: Ziua mondiala a sanatatii orale, Ziua mondiala a sanatatii mintale, Campania 
de prevenire si combatere COVID-19, Campania de informare redeschidere scoli, Luna nationala a 
informarii efecteleor activitatii fizice, Luna nationala a informarii despre efectele 
nutritiei/alimentatiei, Luna nationala a informarii despre nutritie si alimentatie, Ziua nationala fara 
tutun - COVID-19 un motiv in plus pentru a renunta la fumat, Ziua europeana a informarii despre 
antibiotice in contextul pandemiei SARS-CoV-2 si Ziua mondiala de lupta impotriva HIV-SIDA . 
 Total 10 campanii,  beneficiari - 3550,  
 Parteneri : 28 ( Spitalul Judetean de Urgenta, Sp.Sf Pantelimon, Sp.TBC, unitati de 
invatamant: Murgoci, Iorga, Chimie, Balcescu, Arta, Edmond Nicolau, CMI-uri, ONG, autoritati 
locale, Crucea Rosie -Filiala Braila ) 
 S-a facut 2 instruiri lunare a mediatorilor sanitari si asistentilor comunitari . 
 
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 1970  prescolari si elevi.  
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 1970 prescolari si elevi  . 
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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 21124 elevi 
in mediul urban si 1984 elevi in mediul rural. 

                    
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 –26 copii . 
 
Laborator de diagnostic si investigare in sanatate publica  

S-au recoltat si prelucrat un numar de 6983 probe ( 5955 analize microbiologie și 1028 analize 
fizico-chimice) . 

Recoltare si prelucrare probe pentru investigare epidemiologica:  total – 3422 
S-au transmis probe biologice la structurile nationale in vederea caracterizarii circulatiei 

germenilor pentru confirmarea diagnosticului. 
S-au realizat un numar de 6 analize microbiologice la solicitarea Serviciului de control in 

sanatate publica si un numar de 8 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 639 pentru ape, in numar de 110 analize pentru alimente si salubritati, 37 
aeromicroflora, 763 determinari bacteriologice/controlul starii de sanatate, 738 coproculturi, 21 
exudate faringiene, 4 exudate nazale, 10 alte culturi, un numar de 201 determinari serologice la cerere 
bolnavi/ controlul starii de sanatate  (determinari serologice pentru sifilis) .  

De menționat că în anul 2020 a fost pus în funcțiune laboratorul de biologie moleculară și a 
început activitatea de testare prin RT-PCR pentru diagnosticul infecției cu SARS CoV-2 realizându-
se un număr de 2722 determinări. 

S-au realizat   analize fizico-chimice pentru 7 probe la solicitarea  Serviciului de control in 
sanatate publica. 
  In baza contractuala dar si la cererea beneficiarilor (contra cost), au fosr efectuate analize             
fizico- chimice pentru  in numar de 606 probe ape, 275 probe  alimente si  140 probe probe  
toxicologie. 
            În cursul anului 2020 s-a făcut supravegherea de către RENAR – organismul național de 
acreditare – realizându-se tranziția la noul standard SR EN ISO 17025:2018 Cerințe generale pentru 
competența laboratoarelor de încercari și etalonări 
 
 

 
SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 
Activitatea inspectorilor sanitari desfasurata in  anul 2020 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. 
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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 nutritie 
corespunzatoare a elevilor si tinerilor, promovarea sigurantei alimentare prin controale igienico-
sanitare tematice planificate, conform Planului de activitate trimis de Ministerul Sanatatii, controale 
tematice neplanificate, la solicitarea Ministerului Sanatatii, controale tematice proprii, controale 
tematice initiate de Institutia Prefectului, controale efectuate in urma sesizarilor persoanelor fizice 
sau juridice, recontroale in vederea verificarii respectarii recomandarilor facute cu ocazia controalelor 
anterioare. 

In anul 2020 personalul sanitar din cadrul Serviciului de Control in Sanatate Publica a efectuat 
un numar total de 3291 controale igienico-sanitare si 330 de recontroale in toate tipurile de unitati.  
S-au verificat 3457 produse biocide, din care la 55 s-au identificat diverse neconformitati, legate de 
etichetare, avizare sau utilizare (produse notificate pe CPNP utilizate ca biocide) si 132 produse 
cosmetice. 

Pentru neconformitatile la normele de igiena in vigoare constatate s-au aplicat 113 sanctiuni 
contraventionale conform HG 857/2011, OUG 1/1999, Legea nr 55/2020 si OG 2/2001, din care 102 
amenzi in valoare de 283200 lei si 13 de avertismente. 

In cadrul actiunilor de inspectie desfasurate au fost scoase din consum urmatoarele cantitati 
de produse: 

        - 52,2 kg de produse alimentare; 
        - 88 bucati de produse alimentare; 
        - 3101,5 litri produse alimentare; 
        - 7 buc. produse cosmetice; 
        -552,75 litri produse biocide (din care, 105,5 litri blocate pentru etichetare neconforma) 
In cadrul actiunilor tematice, a Metodologiei 2020 si la sesizari, s-au recoltat urmatoarele 

probe: 
- 9 probe de apa, din care 7 au iesit necorespunzatoare; 
- 1 proba apa minerala naturala, cu  rezultat corespunzator;  
- 1 proba de apa de masa imbuteliata, cu  rezultat corespunzator;   
- 1 proba produs  biocid, cu rezultat corespunzator; 
- 5 probe produse cosmetice, care sunt in lucru; 
- 8 probe de materiale in contact cu alimentul, 6 cu rezultate corespunzatoare si 2 in lucru; 
- 1 proba de supliment alimentar cu rezultat corespunzator; 
- 2 probe alimente tratate cu radiatii, care sunt in lucru; 
-14 probe alimente cu destinatie nutritionala speciala pentru sugari, cu 4 rezultate 

corespunzatoare, restul fiind in lucru; 
Au fost analizate si solutionate 200 de sesizari primite de la persoane fizice sau juridice 

privind mediul de viata si munca al populatiei, institutiile de invatamant, unitati comerciale, unitati 
sanitare. 

Principalele neconformitati identificate de inspectorii sanitari in cadrul activitatilor au fost: 
       -  lipsa autorizatiei MS pentru ingrijiri la domiciliu; 
       -  lipsa autorizatiei de transport pentru produse biologice; 
       - depozitarea necorespunzatoare a alimentelor; 
       - comercializarea sau utilizarea alimentelor cu termen de valabilitate expirat; 
       - cursuri privind notiunile fundamentale de igiena expirate; 
       - fise de aptitudine expirate sau lipsa acestora; 
       - lipsa produselor biocide, produse biocide insuficiente sau produse biocide expirate; 
       - nerespectarea regimului produselor biocide stabilite de normele in vigoare (etichetare 
neconforma, lipsa aviz); 
       - neefectuarea curateniei si dezinfectiei in unitatile alimentare; 
       - gestionarea necorespunzatoare a deseurilor medicale; 
       - medicamente   expirate; 
       - comercializare apa de masa fara notificare; 
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       -  nerespectarea masurilor speciale in situatii epidemiologice; 
       -  neaplicarea procedurilor de dezinfectie in caminele de batrani; 
       - nepurtarea mastii de protectie; 
       - nerespectarea numarului de persoane la o masa, in unitatile de alimentatie publica; 
       - neasigurarea conformarii la parametrii de calitate ai apei potabile; 
       - neintretinerea in stare de curatenie a izolatoarelor, la caminele de batrani; 
       - nerespectarea distantei de amplasare a adaposturilor de animale; 
       - lipsa apei calde in sectorul alimentar; 
       - nerespectarea normelor de distantare fizica; 
       - nerespectarea distantei de amplasare a fosei vidanjabile, fata de locuinta invecinata; 
       - depozitarea pe sol a dejectiilor animaliere; 
       - neaplicarea procedurilor de curatenie si dezinfectie la locul de munca, in spital; 
       - aplicarea unei alte metode de sterilizare a instrumentarului decat cele prevazute in 
norme; 
       - neamenajarea unui spatiu pentru pregatirea instrumentarului in vederea sterilizarii si 
necunoasterea etapelor de decontaminare; 
       - neefectuarea dezinfectiei in focarul de COVID-19; 
       - produse cosmetice expirate; 
       - neefectuarea operatiuniulor de dezinsectie. 
   

  In anul  2020, personalul Serviciului de Control in Sanatate Publica a efectuat un numar de 
301 actiuni de control, comune cu alte institutii si autoritati (la actiuni tematice,  sesizari, solicitati 
IPJ, verificari izolari/carantinari la domiciliu), cum ar fi: Politia Locala, Inspectoratul de Politie 
Judetean,  DSVSA,  ITM, ISU. 

Au fost verificate 494 persoane, in cadrul actiunilor de control a izolarii/carantinarii la 
domiciliu. 

Au fost efectuate 52 controale la sectia ATI COVID. 
De asemenea au fost verificate 35 declaratii pe propria raspundere transmise de catre Oficiul 

Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Braila. 
 

 
Sinteza actiunilor tematice conform planului anual  

si solicitarilor Ministerului Sanatatii 
 

Conform Planului national de actiuni tematice de control pentru anul 2020, aprobat de 
ministrul sanatatii cu nr. VSC 3059/23.12.2019, inspectorii sanitari au desfasurat actiuni de control, 
dupa cum urmeaza: 

 
Urmare Adresei MS-ISS nr.12/06.01.2020, in perioada 06.01 - 31.01.2020 s-a desfasurat 

actiunea tematica de control in unitatile sanitare cu paturi publice si private, pentru verificarea 
respectarii planurilor de conformare si a planurilor operationale. 

In judetul Braila sunt catagrafiate 5 spitale publice si private care detin ASF eliberata in baza 
referatului de evaluare si care  detin viza anuala. Din cele 5 spitale, doar 3 au Program de Conformare 
cu termen 31.12.2020: Spitalul Judetean de Urgenta  Braila, Spitalul de Psihiatrie “SF. 
PANTELIMON”  Braila si Spitalul Orasenesc Faurei. 
        Pentru cele trei obiective au fost alocate fonduri in 2019, din bugetul unitatii si au fost 
demarate lucrari de executie. In anul 2019, conform adresei Spitalului Faurei nr.139/16.01.2020, au 
fost realizate obiectivele din Programul de Conformare in urmatoarele procente: 45% pentru primul 
obiectiv, 62% pentru cel de-al doilea si 20% pentru cel de-al treilea.  
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In vederea sustinerii financiare a lucrarilor care au ramas a fi efectuate in anul 2020, vor fi 
alocate sumele necesare finalizarii acestora. 

Program Operational pe anul 2019 a avut Spitalul Judetean de Urgenta Braila, cu termen 
01.12.2019. Procedura de licitatie a fost deschisa online in data de 06.07.2019 si a fost castigata de o 
societate, dupa numeroase contestatii. Acordul cadru furnizare intre promitentul achizitor si 
promitentul furnizor a fost incheiat in data de 13.12.2019. Achizitionarea produselor nu s-a putut 
realiza deoarece, Ministerul Sanatatii a solicitat returnarea banilor alocati pana la data de 05.12.2019.  
           Din discutiile purtate cu managerul unitatii sanitare achizitionarea aparaturii medicale se va 
face din banii alocati de  Consiliul Judetean Braila, dupa aprobarea bugetului. 

 
Urmare a adresei MS nr. ISS 17/23.01.2020, inregistrata la DSP Braila cu nr. 624/23.01.2020, 

completata cu adresa MS nr. ISS 17/03.02.2020, inregistrata la DSP Braila cu nr. 883/03.02.2020, cu 
adresa MS nr.  ISS 17/07.02.2020, inregistrata la DSP Braila cu nr. 1046/07.02.2020 si cu adresa MS 
nr ISS 17/20.02.2020 inregistrata la DSP cu nr. 1637/20.02.2020, in perioada 21.01-28.02.2020 s-a 
desfasurat actiunea tematica de control la societatile care efectueaza servicii de dezinfectie, 
dezinsectie si deratizare. 

S-au efectuat 16 controale si 5 recontroale la unitatile autorizate  care presteaza servicii DDD   
si la unitatile care efectueaza aceste operatiuni cu personal propriu  

Din cele 10 societati  de prestari servicii DDD catagrafiate au fost verificate 8  firme 
prestatoare de servicii pentru deratizare, dezinfectie si dezinsectie. Doua unitati aveau activitatea 
suspendata din proprie initiativa. 

S-au controlat si 8 unitati care efectueaza  servicii DDD cu personal propriu :  6 unitati 
sanitare, 1 centru de zi si  1 centru rezidential pentru persoanele varstnice, si s-au controlat 98 de 
produse biocide, doua dintre acestea avand neconformitati la etichetare. Pentru acestea s-a trimis 
adrese cu poze, la MS. 

Pentru neconformitatile constatate s-au prescris recomandari cu termene de realizare, iar la 
recontroalele efectuate s-a constatat remedierea acestora. 
 

Urmare adresei MS-ISS nr.908/06.01.2020 inregistrata la DSP Braila cu nr.170/09.01.2020 
in perioada 03.02-12.02.2020 s-a desfasurat actiunea tematica de control privind verificarea 
respectarii legislatiei sanitare in vigoare referitor la apele potabile imbuteliate si apele minerale 
naturale imbuteliate.In cadrul acesteia au fost efectuate un numar de 16 controale si 5 recontroale, la 
urmatoarele tipuri de unitati: distribuitori – 5 unitati si retaileri – 11 unitati. 

A fost identificat produsul APA DE MASA NECARBOGAZOASA DIN MUNTII ALBI AI 
CRETEI, produs in Grecia, care nu detinea notificare. 

Pentru neconformitatea depistata a fost aplicata o sanctiune contraventionala comerciantului, 
in valoare de 5000lei, iar produsele neconforme au fost retrase de la comercializare pana la obtinerea 
notificarii (3101,5 litri). 

Au fost recoltate doua tipuri de apa imbuteliata, astfel: o proba apa de masa necarbogazoasa 
si o proba apa minerala naturala, care au fost trimise la un laborator acreditat pentru a fi analizate din 
punct de vedere microbiologic si fizico-chimic, cu rezultate conforme. 

 
Urmare adresei MS cu nr. ISS 27 / 30.01.2020, in perioada 03.02-28.02.2020 s-a desfasurat 

actiunea tematica de control privind conditiile de functionare in unitatile de dializa publice si private, 
in cadrul careia, in municipiul Braila au fost verificate urmatoarele unitati: 

1. SC DIAVERUM ROMANIA SRL – cu ASF nr.54/14.12.2018, vizata la zi, care  
functioneaza in doua locatii, in municipiul Braila. Unitatii medicale i s-a formulat recomandarea de 
a mari durata de dezinfectie a mediului din saloane cu  instalatiile pentru dezinfectia aerului cu flux 
concentrat de radiatie neionizanta, de la 4 ore la 6-8 ore, conform legislatiei saniatre in vigoare. 

2. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA - corp A, Soseaua Buzaului nr. 2, 
Braila functioneaza in baza ASF nr. 33/26.06.2018, cu viza anuala din data de 07.08.2019. 
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Unitatii medicale i s-au formulat recomandari de a elabora:  
- procedura de dezinfectie a aparatelor de hemodializa dupa fiecare pacient si dezinfectie saptamanala 
si procedura pentru dezinfectia lunara a circuitului de apa, cu termen: 2 saptamani. 
Au fost efectuate recontroale, la expirarea termenelor si s-a constatat ca recomandarile inspectorilor 
sanitari au fost respectate. 
 

Urmare adresei MS-ISS nr. ISS 31/03.03.2020, in perioada 09.03-16.03.2020 s-a desfasurat 
actiunea tematica privind alimentatia sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar si privind 
acordarea de fructe, produse lactate si de panificatie pentru elevi in  unitatile de invatamant 
preuniversitar. Au fost verificate 6 unitati din invatamantul preuniversitar, in timpul carora nu au fost 
identificate neconformitati igienico-sanitare. 
 

Urmare a adresei MS nr. 17188/31.03.2020, inregistrata la DSP Braila cu nr. 
3028/31.03.2020, in perioada 01.04-29.05.2020 s-a desfasurat actiunea tematica privind controlul 
respectarii prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste punerea pe piata a produselor biocide. 

 S-au fost efectuat 63 controale si 13 recontroale  la importatori/distribuitori, retaileri si 
utilizatori de produse biocide.  

Au fost  controlate 300 produse biocide (105 TP1, 166 TP2, 2 TP1-TP2, 8 TP2-TP4, 19 TP4), 
din care s-au identificat 25 produse biocide neconforme. Pentru produsele neconforme s-a trimis la 
MS lista cu datele de identificare ale produselor, facturile si pozele de pe etichetele produselor 

S-au retras de la comercializare 395 litri produse biocide iar  de la utilizare s-au retras 40 kg 
si 46,75 litri produse biocide. S-au aplicat 3 amenzi in valoare totala de 8000 lei la un 
importator/distribuitor si la un utilizator de produse biocide. 

Neconformitati identificate la produsele biocide: 
- nerespectarea regimului produselor biocide stabilite de normele in vigoare, respectiv 

nerespectarea de catre importator a etichetarii corecte, care sa includa si numerele CAS si CE  a 
substantelor active; 

- lipsa aviz sau autorizatie de punere pe piata; 
- etichete fara traducere in limba romana; 
- diferente intre elementele trecute pe aviz si cele de pe eticheta; 
- produse expirate. 
In cadrul acestei actiuni tematice au fost recoltate urmatoarele probe: 

- o proba  de produs dezinfectant de tipul TP2 cu denumirea comerciala : “Oxivir Plus Spray – 
detergent si dezinfectant pentru dispozitive medicale non-invazive si suprafete non-poroase 0.75 
l”, in vederea testarii activitatii fungicide, proba trimisa la Centrul Regional de Sanatate Publica 
Iasi – cu rezultat corespunzator;  

- o proba  de produs dezinfectant de tipul TP2 cu denumirea comerciala : “Oxivir Plus Spray – 
detergent si dezinfectant pentru dispozitive medicale non-invazive si suprafete non-poroase 0.75 
l”, in vederea testarii activitatii bactericide, proba trimisa la Directia de sanatate Publica Ialomita 
– Laborator microbiologie – cu rezultat corespunzator. 

 
        In cadrul actiunii tematice cu nr.168/19.05.2020, dispusa de catre Inspectia Sanitara de Stat , 
privind conditiile de aprovizionare cu apa potabila a localitatilor din mediul rural, desfasurata in 
perioada 01.06 - 30.06.2020, au fost inspectate 8 retele de distributie apa si 5 statii de tratare si 
distributie apa. 
      Au fost recoltate 8 probe apa pentru examen microbiologic si chimic,  care au fost indreptate 
spre analiza catre laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate din cadrul DSP Braila. 
       Probele recoltate  au fost necorespunzatoare din punct de vedere chimic,  fapt pentru care a 
fost sanctionata cu amenda CUP Dunarea Braila, unicul furnizor de apa potabila pentru localitatile 
din jud.Braila, conform HG 857/2011 art.7 lit g, cu amenda in valoare de 4000 lei. 
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Urmare adresei MS-ISS nr.NT 4005/18.05.2020, in perioada 22.06-03.07.2020 s-a desfasurat 
actiunea tematica de control privind respectarea recomandarilor de priotizare a testarii pentru 
COVID- 19 conform Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus 
actualizata in data de 04.06.2020. Au fost verificate 13 unitati, la toate unitatile controlate, s-au 
formulat prescriptii si recomandari privind respectarea Metodologiei de supraveghere a sindromului 
respirator acut cu noul coronavirus - COVID-19. 
Au fost efectuate recontroale, la expirarea termenelor si s-a constatat ca recomandarile inspectorilor 
sanitari au fost respectate. 
 

Urmare adresei MS-ISS nr.146/15.05.2020, in perioada 02.06-30.06.2020 s-a desfasurat 
actiunea tematica de control privind verificarea respectarii legislatiei in vigoare referitoare la 
materialele in contact cu alimentul. S-au efectuat un numar de 15 controale si 1 recontrol la unitati 
care produc, utilizeaza si comercializeaza materiale care vin in contact cu alimentul. 
  Au fost recoltate 8 probe conform Metodologiei privind evaluarea factorilor de risc din 
materiale care vin in contact cu alimentele care au fost trimise la termenul stabilit la Laboratorul 
National de Referinta din cadrul Centrului Regional de Sanatate Publica Bucuresti. Au fost primite 
doar 5 rezultate, care sunt conforme. 

 
Urmare a adresei MS nr. 210/05.06.2020, inregistrata la DSP Braila cu nr. 5352/05.06.2020 

si a adresei de completare a MS nr. 210/11.06.2020, inregistrata la DSP cu nr. 5512/11.06.2020 in 
perioada 09.06-01.07.2020 s-a desfasurat actiunea tematica privind controlul respectarii prevederilor 
legale in vigoare referitoare la gestionarea deseurilor cu potential infectios in unitatile sanitare care 
asigura asistenta medicala a  pacientilor  testati pozitiv sau suspecti  cu virusul SARS-CoV 2.  

In cele 4 unitati stabilite prin Ordinul nr 555/2020 s-au efectuat un numar total de 6 controale (in 
toate corpurile) si un recontrol, aceste unitati fiind: 
1. Spitalul Judetean de Urgenta: -  corp B, C, D (cladire ambulatoriu), E si unitatea de dializa din 
corpul A;  
2. Spitalul de Pneumoftiziologie: - pavilion A; 
3. Spitalul de Psihiatrie ”Sf Pantelimon”: - Camera de garda, Compartimentul de psihiatrie 
pediatrica si Sectia de psihiatrie 3. 
4. Centrul de dializa Diaverum. 

S-au solicitat unitatilor sanitare  urmatoarele documente scanate pentru a fi puse la dispozitia 
reprezentantilor IPJ:  

- contracte incheiate cu operatorii economici de transport si eliminare finala a deseurilor 
periculoase; 

- formulare pentru transport si eliminarea deseurilor incepand cu data 16.03.2020; 
- informatii privind evidenta deseurilor si a activitatii de gestionare a deseurilor. 

Pentru neconformitatile constatate, s-au prescris recomandari cu termene de remediere.   
 
In perioada 02.06-30.06.2020, urmare adresei MS-ISS nr.136/12.05.2020, s-a desfasurat 

actiunea tematica privind verificarea unitatilor de transfuzii din spitale (UTS). A fost verificat Spitalul 
Judetean de Urgenta Braila - sigurul spital care are sectie UTS (detine autorizatie sanitara de 
functionare). Au formulat prescriptii si recomandari; la expirarea termenelor si s-a constatat ca 
recomandarile inspectorilor sanitari au fost respectate. 

 
In perioada 06.07-31.07.2020, urmare adresei MS-ISS nr.19971/29.06.2020, s-a desfasurat 

actiunea tematica de control pentru verificarea respectarii legislatiei in vigoare privind aditivii 
alimentari destinati consumului uman. Au fost controlate 13 unitati: 11 utilizatori si 2 distribuitori, 
fiind verificate 29 de produse. Pe raza judetului Braila nu exista producatori si nici ambalatori motiv 
pentru care nu au fost recoltate probe. 

A fost retras de la comercializare un produs  necorespunzator (40 de kg de stafide cu termen 
de valabilitate expirat). 



14 
 

Au fost aplicate doua sanctiuni contraventionale :  
- pentru neefectuarea operatiunilor de dezinfectie conform HG.  Nr.857/2011, art.41, lit. c,  in valoare 
de 5000lei; 
- pentru produse cu termen de valabilitate expirat conform HG nr.857/2011, art. 43, lit.a, in valoare 
de 1000 lei. 

 
Urmare adresei MS-ISS nr.246/21.07.2020, in perioada 01.07-20.07.2020 s-a desfasurat actiunea 

tematica de control in unitatile sanitare cu paturi non COVID-19, de stat si private in municipiul si 
judetul Braila s-au verificat 5 unitati sanitare din tot atatea catagrafiate, dupa cum urmeaza: 

1. Spitalul Judetean de Urgenta: -  corp A si B; 
2. Spitalul Orasenesc Faurei; 
3. Centrul de dializa Diaverum, Braila; 
4.  Spitalul de Pneumoftiziologie: - pavilion B; 
5.  Venetia Medical SRL – Spital de boli cronice si recuperare;  
Toate unitatile functineaza cu ASF si nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale. 

 
Urmare adresei MS-ISS nr.157/19.05.2020 si actiunilor comune de control la fiecare sfarsit 

de saptamana (vineri, sambata, duminica) impreuna cu reprezentantii IPJ, IJJ, ITM, ISU si DSVSA 
Braila, in perioada 20.05-31.12.2020 au fost efectuate 904 controale si 109 recontroale la urmatoarele 
tipuri de unitati: 

- Retaileri: 133 controale; 
- Distribuitori produse biocide si cosmetice: 8 controale; 
- Unitati de productie industriala: 13 controale; 
- Saloane de infrumusetare: 10 controale; 
- Societate de transport in comun: 2 control; 
- Piete agroalimentare: 6 controale; 
- Unitati de productie alimentara: 73 controale; 
- Centre de carantina: 2 controale; 
- Unitati de alimentatie publica: 643 controale; 
- Depozit materiale de constructii: 1 control; 
- Centre comerciale: 1 control; 
- Depozit produse alimentare: 9 controale; 
- Societate lucrari agricole: 1 control. 
- Unitati prestatoare servicii DDD: 1 control; 
- Unitate sanitara cu paturi: 1 control. 

Au fost verificate 2133 produse biocide. 
Pentru neconformitatile constatate, au fost aplicate 64 sanctiuni contraventionale (7 

avertismente si 57 amenzi contraventionale) in valoare de 89.600 lei. 
 

In cadrul actiunii tematice de control a MS cu nr. 350 / 25.08.2020 privind conditiile de 
functionare in unitatile de dializa publice si private, in municipiul Braila au fost verificate 2 unitati 
din tot atatea catagrafiate. In timpul controalelor inspectorii sanitari au formulat recomandari. Au fost 
efectuate recontroale, la expirarea termenelor si s-a constatat ca recomandarile inspectorilor sanitari 
au fost respectate. 
 

In urma actiunii tematice a MS nr.371/03.09.2020 privind verificarea respectarii normelor de 
igiena din unitatile de invatamant anteprescolar, scolar si liceal, au fost efectuate un numar de 18 
controale si 4 recontroale. 

Pentru deficientele constatate au fost aplicate doua sanctiuni contraventionale  - avertisment,  
pentru incalcarea Ord. MS. nr. 1456/2020, art.15, alin.1 (ustensilele utilizate nu sunt inscriptionate 
conform destinatiei acestora) si pentru ca nu au fost reinnoite fisele de aptitudine; 
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 S-au facut recomandari pentru remedierea deficientelor, iar la termenele stabilite se vor 
efectua recontroale. In cazul nerespectarii recomandarilor inspectorilor sanitari se vor aplica 
prevederile legislatiei sanitare in vigoare. 

 
Urmare adresei MS nr. 384/09.10.2020, in cadrul actiunii tematice de control privind 

respectarea legislatiei in vigoare referitoare la “alimentele cu destinatie nutritionala speciala si 
mentiuni de sanatate inscrise pe produsele verificate”, care s-a desfasurat in perioada 05.10 – 
30.10.2020, inspectorii sanitari au efectuat un numar de 19 controale la unitati de desfacere si au 
verificat si intocmit 68 de fise de control. 

Eticheta produselor verificate contin toate informatiile obligatorii conform REG(UE) 
1169/2011 si nu s-au aplicat sanctiuni contraventionale. 

 
Urmare a adresei MS nr. 428/18.09.2020, privind verificarea respectarii normelor de 

supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale, in centrele rezidentiale 
pentru copii/tineri cu deficiente neuropsihiatrice si in centrele rezidentiale pentru varstnici si  de 
control pentru respectarea recomandarilor de prioritizare a testarii pentru COVID - 19, conform 
Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, conform INSP, au 
fost controlate toate unitatile catagafiate, 10 unitati,  din care,  8 camine de batrani si 2 centre 
rezidentiale unde beneficiarii sunt tineri si adulti cu deficiente neuropsihiatrice.  

 S-au verificat un numar total de 79 biocide (TP1-23 produse,  TP1-TP2 - 4 produse,  TP2 -
41 produse, TP2 - TP4 - 10 produse, TP5-1 produs) iar pentru neconformitatile constatate s-au aplicat 
4 amenzi in valoare totala de 4000 lei. S-a efectuat un recontrol.    
Pentru deficientele constatate s-au prescris si recomandari cu termene de realizare.   
 

Urmare adresei MS nr.489/15.10.2020, inregistrata la Directia de Sanatate Publica Braila cu 
nr. 11139/16.10.2020 si in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 
1753/14.10.2020, privind desfasurarea actiunii de inspectie la Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta 
Turnu Severin, echipa de control nominalizata de DSP Braila a efectuat control incrucisat la Spitalul 
Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin, in perioada 20 - 23.10.2020, pentru verificarea 
respectarii asigurarii asistentei medicale acordate pacientilor in contexul epidemiei COVID19. Au 
fost aplicate urmatoarele sanctiuni contraventionale: 
- Au fost sanctionate contraventional, conform HG 857/2011, art. 32, lit  f cu amenda in valoare de 
1000 lei  pentru” neefectuarea si neasigurarea tehnicilor si procedurilor de curatenie”, 6 infirmiere; 
- De asemenea, se sanctioneaza contraventional Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin 
in conformitate cu HG 857/ 2011: 
- art. 30, lit c cu amenda in valoare de 10000 lei pentru “neasigurarea unei rezerve de apa pentru 
consum uman la toate spatiile spitalului”; 
- art. 30, lit e cu amenda in valoare de 10000 lei pentru “neefectuarea periodica sau dupa necesitate a 
lucrarilor de igienizare si revizuire a instalatiilor si echipamentelor, precum si a lucrarilor de 
reconditionare si reparare a cladirilor unitatilor sanitare”. 

Urmare adresei MS nr.461/01.10.2020 cu referire la actiunea tematica privind verificarea 
respectarii legislatiei in vigoare in unitatile de invatamant universitar au fost efectuate doua controale 
la unitatile de invatamant superior aflate pe raza judetului Braiala (o universitate si o facultate). 

In ambele unitati verificate cursurile se desfasurau exclusiv online si se asigura materiale 
corespunzatoare pentru efectuarea activitatilor de : curatenie , dezinfectie si igiena personala. 
 Universitatea detine autorizatie sanitara de functionare si nu au fost constatate deficiente. 
 Facultatea nu detine autorizatie sanitara de functionare deoarece sunt grupuri sanitare 
insuficiente (cladirea este monument istoric si nu se pot face modificari). 
 In momentul controlului, in incinta Facultatii  de Inginerie si Agronomie se efectuau lucrari 
de reparatii si amenajari la nivelul grupurilor sanitare. 
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In cadrul actiunii tematice a MS-ISS nr. 563/16.11.2020 privind “controale tematice la toate 

sectile ATI, inclusive cele destinate bolnavilor de COVID-19 din unitatile sanitare”, in municipiul si 
judetul Braila s-a verificat o unitate sanitara multipavilionara. 
Unitatea are un numar total de 1215 paturi, din care 71 paturi ATI. 

Urmare a controalelor efectuate au fost identificate: 
- neconformitati de ordin tehnic, referitoare la: prize electrice, prize de gaze, paviment si sistem de 
ventilatie;  
-neconformitati referitoare la lipsa echipamentelor si aparaturii medicale, conform  
Ord.MS nr.1500/2009. 
Acestea au fost mentionate, impreuna cu termenele de remediere, in Planul de Masuri anexat 
raportarii. 
 
 Urmare a adresei MS-ISS nr.553/09.11.2020, incepand cu data de 10.11.2020 si pana pe 
10.03.2021, o echipa de inspectori sanitari au verificat zilnic numarul de paturi libere de ATI COVID, 
prin prezenta „la fata locului”, de luni pana duminica, in sectia ATI COVID-Corp E a SJU Braila. 
Inspectorii sanitari au raportat zilnic, pana la ora 9, de luni pana duminica, pentru ziua in curs, 
numarul de paturi libere ATI din sectia ATI COVID, la momentul controlului. 
 

Urmare  adresei MS-ISS nr. 476/05.10.2020 privind efectuarea actiunii tematice de control 
pentru verificarea produselor cosmetice, au fost efectuate un numar de 26 controale si 2 recontroale, 
la urmatoarele tipuri de unitati comerciale: 

 Unitati de distributie: 4; 
 Unitati de desfacere: 22. 

Au fost verificate 143 produse, dupa cum urmeaza: 
 Produse care se indeparteaza prin clatire - 51; 
 Produse care nu se indeparteaza prin clatire (servetele pentru copii) - 14; 
 Creme (de fata, de maini, de corp) - 43; 
 Produse pentru albirea dintilor (paste, geluri, ape de gura) - 16; 
 Produse pentru albirea pielii (creme, lotiuni, geluri, emulsii) - 1; 
 Produse pentru igiena intima externa - 7; 
 Demachiante pentru ochi - 11. 

Toate produsele cosmetice au fost verificate, acestea fiind notificate pe portalul CPNP. 
In timpul controalelor au fost constatate urmatoarele neconformitati: 
- La o societate din municipiul Braila a fost identificat produsul: “Softline - Servetele 

umede 70 buc.” – 7 pachete, cu termen de valabilitate expirat: 02.02.2020. Acestea au 
fost retrase de la comercializare si a fost aplicata sanctiune contraventionala in valoare 
de 800 lei, conform HG 857/2011 art.16, lit.k. 

 Au fost prelevate produse cosmetice, conform metodologiei de recoltare: Elmiplant-Sapun 
lichid 500 ml;  Pampers Aqua Pure - Servetele pentru copii - 48buc; Dove - Crema de maini pentru 
piele uscata-75ml; Lotiune Nivea Intimo Mild - 250 ml; Yotuel - Pasta de dinti cu efect de albire - 
75ml. 

Probele au fost transmise la laboratoarele mentionate in metodologie si sunt conforme. 
 

Urmare a actiunii  de control a Ministerului Sanatatii nr. 581/02.12.2020, inregistrata la DSP 
cu nr. 13837/02.12.2020, privind verificarea unor produse biocide neconforme, pe parcursul derularii 
actiunilor de control, s-au efectuat un numar total de 85 controale si s-au controlat 247 produse 
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biocide insa, nu s-a identificat nici un produs neconform din cele specificate in adresa MS. Astfel, s-
au verificat urmatoarele tipuri de unitati: 

- Retaileri (magazine, supermarket-uri) – 30; 
- Unitati de alimentatie publica (restaurante, cafe-bar-uri, pizzerii, fast food) – 33; 
- Producatori (cofetarii, patiserii, branzarii) – 12; 
- Depozite – 3; 
- Altele (macelarii, gogoserii, producatori primari) – 6; 
- Clinica oftalmologie- 1. 

S-au identificat 6 tipuri de produse utilizate ca produse biocide, unele dintre ele fiind notificate ca 
produse cosmetice, pentru care s-au trimis adrese la Ministerul Sanatatii cu numerele:  
- 14716/14.12.2020 (Tina-gel igienizant pentru maini); 
- 14962/18.12.2020 (CrystalHands deep cleansing hand gel); 
- 14962/18.12.2020 (Gian Instant hand sanitizer); 
- 15090/22.12.2020 (Cosmeplant solutie antibacteriana pentru maini); 
- 15091/22.12.2020 (Touch antibacterial Gel antibacterian hidroalcoolic Violet); 
- 15092/22.12.2020 (KRISTAL gel igienizant). 

 
Incepand cu 28.02.2020, inspectorii sanitari au desfasurat actiuni de verificare a masurilor de 

izolare/carantinare pentru 494 persoane, impreuna cu reprezentantii IPJ Braila. In conformitate cu 
legislatia in vigoare, pentru nerespectarea masurii de izolare la domiciliu, au fost aplicate 8 sanctiuni 
contraventionale, in valoare de 90.000 lei. 

      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 2020 Directia de Sanatate Publica Braila, in colaborare cu unitatile spitalicesti, 
deruleaza urmatoarele programe nationale de sanatate (reglementate de OMS 377/2017): 
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); 
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 Babes-
Papanicolau 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; 
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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); 
1.5. Prevenirea deficientelor de auz prin screening auditiv la nou-nascuti (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  Actiuni 

prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI si Actiuni 
prioritare pentru tratamentul interventional al pacientilor cu accident vascular cerebral acut (Ordinul 
ministrului sanatatii nr. 450/2015)-actiuni derulate de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila. Din 
23.03.2020, Ordinul MS 489 aproba modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor 
prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici, cu infectii emergente si 
reemergente (AP-IE/RE), activitate desfasurata 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 2020 a fost in suma de 1351 mii lei  sursa Buget de Stat -M.S si Fond Rezerva Bugetara. 
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2020 se finantase suma de 1330,5 mii lei. 
Executia bugetara = 98,48%. 
 
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 2020 a fost in suma de 296 mii lei pentru sursa Buget de Stat - M.S. 
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2020 se finantase suma de 291.5 mii lei  
Executia bugetara = 98.48% 
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Ordinul MS/820/14.05.2020, include Spitalul Judetean de Urgenta Braila,in lista unitatilor care 
desfasoara activitati de testare in laborator prin metoda RT-PCR, pentru depistarea infectiei cu virusul 
SARS COV-2 a persoanelor stabilite prin metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut 
cu noul coronavirus . 
Programul este derulat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila. 
Bugetul 2020 a fost in suma de 1871 mii lei , sursa Buget de Stat-MS si Fond de Rezeva bugetara.  
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2020 se finantase suma de 1515.2 mii lei  
Executia bugetara = 80.98%. 
 
DSP Braila incepe activitatea de testare in laborator prin metoda RT-PCR- Ordinul MS 1272/ 14.07 
2020. 
Bugetul 2020 a fost in suma de 547 mii lei , sursa Buget de Stat-MS si Fond de Rezeva bugetara.  
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2020 se finantase suma de 425 mii lei  
Executia bugetara = 77.69%. 
 
 
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 2020 a fost in suma de 2499 mii lei , sursa Buget de Stat-MS.  
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2020 se finantase suma de 2434.6 mii lei  
Executia bugetara = 97.42% 
 
La nivelul DSP Braila, prin Laboratorul de analize medicale se face testarea HIV la categoriile de risc 
populational dar si la cerere. 
Bugetul 2020 a fost in suma de 2 mii lei pentru sursa Buget de stat- M.S.  
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2020 se finantase suma de 1,3 mii lei. 
Executia bugetara = 63.81% 
 
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 2020 a fost in suma de 863 mii lei pentru sursa Buget de stat- M.S.  
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2020 se finantase suma de 863 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 2020 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 
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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 2020 a fost in suma de 13 mii lei pentru sursa  Buget de stat- M.S.  
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2020 se finantase suma de 12.1 mii lei. 
Executia bugetara = 92.76% 
 
IV.1. Programul national de depistare precoce activa a cancerului prin screening organizat; 
Subprogramul de depistare precoce activa a cancerului de col uterin prin efectuarea testarii 
Babes-Papanicolau la populatia feminina eligibila, in regim de screening 
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 (83 lei/test). 
Programul este derulat de catre Spitalul Judetean Braila. 
Bugetul 2020 a fost in suma de 10 mii lei pentru sursa Buget de stat-AAPL- M.S. 
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2020 se finantase suma de 9.3 mii lei. 
Executia bugetara = 83.96% 
 
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 2020 a fost in suma de 10 mii lei pentru sursa Buget de Stat- M.S. 
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.202 se finantase suma de 9.5 mii lei. 
Executia bugetara = 95.14% 
 
 
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 2020 a fost in suma de 28 mii lei  sursa Buget de Stat- M.S. 
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2020 se finantase suma de 26.8 mii lei. 
Executia bugetara = 95.58% 
 
VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 

VI.1.Subprogramul de nutritie si sanatate a copilului: 
Intervenţia: 
1.1. Profilaxia distrofiei la copiii cu varsta cuprinsa intre 0-12 luni, care nu beneficiaza 

de lapte matern prin administrare de lapte praf 
Programul are ca obiectiv asigurarea laptelui praf, formula speciala, destinat  prevenirii 

distrofiei la copiii pana in varsta de 1 an care nu beneficiaza de lapte matern, conform prevederilor 
legale in vigoare. 
Programul este desfasurat de catre DSP 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 2020 a fost in suma de 4 mii lei  sursa Buget de Stat- M.S. 
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2020 se finantase suma de 3.9 mii lei. 
Executia bugetara = 99.46% 
 
VI.1.Subprogramul de nutritie si sanatate a copilului: 

Intervenţia: 
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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 2020 a fost in suma de 8 mii lei pentru sursa Buget de stat-AAPL- M.S. 
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2020 se finantase suma de 6.8 mii lei. 
Executia bugetara = 84.55% 
 

Intervenţia: 
1.5. Prevenirea deficientelor de auz prin screening auditiv la nou-nascuti (program 

derulat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila); 
Programul are ca obiectiv dotarea unitatilor sanitare cu echipamente medicale de screening 

auditiv prin otoemisiuni acustice care nu necesita consumabile. 
Bugetul 2020 a fost in suma de 6 mii lei pentru sursa Buget de stat-AAPL- M.S. 
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2020 se finantase suma de 5.9 mii lei. 
Executia bugetara = 99,92% 

 
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 National pentru Sanatea Mamei si copilui ’’Alessandrescu-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 
National pentru Sanatea Mamei si copilui ’’Alessandrescu-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 2020 a fost in suma de 20 mii lei pentru sursa Buget de stat-AAPL- M.S. 
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2020 se finantase suma de 19.8 mii lei. 
Executia bugetara =99.19% 
 
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. 
Bugetul 2020 a fost in suma de 435 mii lei pentru sursa Buget de stat-AP-AAPL- M.S.si Fond de 
Rezerva bugetara. 
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2020 se finantase suma de 435 mii lei. 
Executia bugetara = 99,97%. 
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Actiuni prioritare pentru tratamentul interventional al pacientilor cu accident vascular 
cerebral acut 
Programul are ca obiectiv finantarea materialelor sanitare si a medicamentelor necesare realizarii 
activitatilor specifice pentru tratamentul si ingrijirea pacientilor critici cu accident vascular cerebral 
acut, conform  Ordinul MS nr. 450/2015. 
Programul este derulat de catre Spitalul Judetean Braila. 
Bugetul 2020 a fost in suma de 100 mii lei pentru sursa Buget de stat-AP-AAPL- M.S. 
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2020 se finantase suma de 100 mii lei. 
Executia bugetara = 99.57%. 
 
Actiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici, cu infectii 
emergente si reemergente (AP-IE/RE) 
Aceasta activitate se adreseaza pacientilor cu infectii emergente si reemergente din cadrul unitatilor 
sanitare care au in structura sectii/compartimente de boli infectioase adulti/copii pentru ingrijirea 
carora costurile specifice nu pot fi acoperite din fondurile obtinute pe baza contractelor cu casele 
judetene de asigurari (Ordinul MS nr. 489/2020). 
Programul este derulat de catre Spitalul Judetean Braila. 
Bugetul 2020 a fost in suma de 390 mii lei pentru sursa Fond de Rezeva Bugetara-AP-AAPL- M.S. 
Din bugetul anual, pana la data de 31.12.2020 se finantase suma de 390 mii lei. 
Executia bugetara = 99.97%. 
 
Activitatea din cadrul compartimentului 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 
 

 
Activitatea desfăşurată în Compartimentul Statistică şi Informatică în Sănătate Publică s-a 

desfăşurat conform prevederilor Legii nr.226/2003, privind organizarea si funcţionarea statisticii 
oficiale în România şi a Regulamentului de funcţionare a DSP.  

S-a urmărit în permanenţă punerea în aplicare a prevederilor legale privind evidenţele primare 
si secundare la nivelul tuturor unităţilor sanitare din judeţul Brăila. 
 În baza protocolului dintre MS şi Institutul Naţional de Statistică s-a efectuat codificarea a 
aproximativ 5.500 de buletine de deces. În urma prelucrării datelor din buletinele de deces au rezultat 
indicatori de mortalitate dupa locul și cauza care a dus la deces precum și pe grupe de vârtă. Lunar s-
a întocmit Registrul deceselor cu cauză violentă în colaborare cu  Serviciul de Medicina Legala.    
S-au prelucrat şi codificat: 
  - fişe de deces perinatal - 11 
  - fişe de deces 0-1 an - 11 
  - fişe de deces 1-4 ani - 1 
 
S-au realizat :  
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 Centralizarea bolilor infecto-contagioase raportate de compartimentul pentru supravegherea şi 
controlul bolilor transmisibile, de unitățile sanitare cu paturi, de medicii de familie, de  
laboratoarele de analize medicale  

 Centralizatorul lunar, cu evidenta gravidelor, a intreruperilor de sarcina, evidenta principalelor 
boli cronice, mortalitatea  generala după locul fenomenului (decese în spital/ decese la domiciliu 
și în alte părți)  

 Dările de seamă trimestriale privind Principalii indicatori ai cunoaşterii stării de sănătate la 
nivelul judeţului (demografie, morbiditate, internări în unitățile cu paturi, infecţii nosocomiale, 
imunizare); 

 S-09 - centralizatorul structurii paturilor  din spitale, pe specialitati;  
 Centralizatorul EC-SAN - privind miscarea bolnavilor si cheltuielile  de medicamente pe sectii. 
 Dările de seama departamentale privind cheltuielile bugetare ale unităţilor sanitare, condiţiile 

deosebite de muncă, morbiditatea prin incapacitate temporara de munca ; 
 Darea de seamă privind situaţia bolnavilor de diabet zaharat pe anul 2020 ; 
 Macheta privind activitatea de laborator pe coduri de analize medicale (1.216 coduri), 

centralizarea activităţii de laborator de la toate unităţile sanitare cu paturi din judeţ; 
 Verificarea datelor înscrise în Cercetarea statistică SAN, activitatea unitaţilor sanitare în anul 

2020 de la spitalele publice şi private, Serviciul de Ambulanţă şi cabinetele private; 
 Morbiditatea : totalizarea la nivelul judeţului a morbidităţii (incidenţa) în cabinetul medicului de 

familie; 
 Centralizarea morbidităţii (incidenţei) din ambulatoriul integrat spitalului. 
 
 Sinteza anuală a stării de sănătate a populaţiei si a activităţii medico-sanitare pe anul 2020 

Pentru realizarea acestei sinteze s-au pregătit următoarele lucrări :  
- darea de seamă privind personalul medico sanitar,  
- darea de seamă privind activitatea ambulatoriului de specialitate, a ambulatoriului integrat,  
- mişcarea bolnavilor din spital, cheltuielile bugetare pe secţii,  
- activitatea de dializă-centrele de dializă publice şi private,  
- activitatea Serviciului judeţean de ambulanţă,  
- activitatea Centrului de Transfuzie sanguină,  
- activitatea laboratorului de medicină legală Brăila,  
- activitatea de epidemiologie,  
- activitatea de inspectie si control sanitar ; 
 Centralizarea consumului trimestrial de medicamente din unitatile sanitare cu paturi 
conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr.1091/03.08.2010; Au fost realizate în termen rapoarte 
trimestriale privind consumul de medicamente în cele patru unităţi sanitare cu paturi şi au fost arhivate 
electronic;  
 Activitatea de înregistrare a medicilor din județul Brăila în Registrul Unic Județean și 
actualizarea permanentă a datelor personale ale acestora, concomitent cu acordarea codurilor de 
parafă, acolo unde este cazul, conform Ordinului M.S nr.1059 / 2003 privind declararea nominală 
obligatorie și evidența medicilor. S-au procesat datele personale pentru 155 medici și s-au acordat 20 
coduri de parafă. Concomitent s-a continuat verificarea datelor privind medicii din unitățile sanitare 
de stat și private în colaborare cu serviciiile de resurse umane din unitățile medico-sanitare publice și 
private. 
 S-a supravegheat buna funcţionare serverelor ce deservesc structura administrativă a DSP 
(server pentru poşta electronică şi internet, server pentru aplicaţia contabilă DAVA, server baze de 
date comun pentru serviciile din cele doua sedii ale DSP, server pentru site-ul DSP,  server pentru 
aplicația de laborator Easy Medical), luând imediat măsurile necesare în cazul funcţionarii 
defectuoase a acestora. 
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 Permanent s-a păstrat legatura cu provider-ul de internet şi unitatea care asigură service-ul 
pentru echipamentele de calcul din unitate pentru rezolvarea, cât mai rapidă a problemelor de hard 
sau soft. 
 Site-ul DSP s-a actualizat lunar cu informatiile de actualitate. S-au furnizat adresele de e-mail 
pentru toate persoanele din DSP care au solicitat acest serviciu.   
Compartimentul Statistică şi Informatică in Sanatate Publica a întocmit situații operative cu date 
statistice, avizate de conducerea unității, la solicitarea serviciilor din DSP, cât și a unor organizații și 
persoane fizice.  

 
 
 

COMPARTIMENT RUNOS 
 
 
  În perioada ianuarie – decembrie 2020 activitatile compartimentului RUNOS prevăzute în 
R.O.F. s-au desfăşurat conform prevederilor legale, respectându-se termenele impuse, astfel: 
• pe parcursul lunii ianuarie 2020 s-a efectuat evaluarea personalului pentru anul 2019 pentru 
personalul contractual si pentru functionarii publici, intocmindu-se rapoarte de evaluare pentru 
funcţionarii publici şi  fişe de evaluare pentru personalul contractual de către şefii/coordonatorii de 
compartimente conform prevederilor OUG nr. 57/2019, respectiv OMS nr. 1229/2011; 
• in luna mai 2020 a fost demarata, in conformitate cu prevederile legale, procedura de angajare 
fara  concurs pentru ocuparea posturilor vacante existente in cadrul Departamentului de Supraveghere 
in sanatate publica si in cadrul Compartimentului Administrativ si mentenanta, posturi repartizate 
prin OMS nr. 569/06.04.2020, fiind astfel ocupate un numar de 7 (sapte) posturi dintr-un total de 16 
posturi vacante pentru care a fost organizata procedura; 
• in luna iunie 2020 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 15 
noiembrie 2020; 
• in luna iulie 2020 a fost demarata, in conformitate cu prevederile legale, procedura de angajare 
fara  concurs pentru ocuparea postului temporar vacant, aferent functiei publice de executie inspector 
superior din cadrul Compartimentului Statistica si informatica in sanatate publica. Ca urmare a 
procedurii organizate, postul a fost ocupat. 
• in luna august 2020 a fost reluata de doua ori procedura de angajare fara concurs a posturilor 
ramase vacante in cadrul Departamentului de Supraveghere in sanatate publica, posturi repartizate 
prin OMS nr. 569/06.04.2020.  
 Procedura de angajare fara concurs s-a organizat conform prevederilor legale, fiind astfel ocupate 
un numar de 2 (doua) posturi vacante, aferente unor functii  contractuale de executie; 
 in luna septembrie 2020 au fost organizate doua  proceduri de angajare fara concurs, in vederea 

ocuparii unor posturi vacante din cadrul Compartimentului Administrativ si mentenanta si din 
cadrul Departamentului de Supraveghere in sanatate publica.  

Procedura de angajare fara concurs s-a organizat conform prevederilor legale, fiind astfel ocupate un 
numar de 2 (doua) posturi vacante, aferente unor functii  contractuale de executie; 
• In lunile octombrie 2020 si noiembrie 2020, a fost reluata procedura de angajare fara concurs 

pentu posturile ramase neocupate  din cadrul Departamentului de Supraveghere in sanatate 
publica. 

Procedurile de angajare fara concurs s-au organizat conform prevederilor legale, fiind astfel ocupate 
un numar de 6 (sase ) posturi vacante, aferente unor functii contractuale de executie. 
 In urma procedurilor de angajare fara concurs, organizate pe parcursul anului 2020, au fost 
ocupate un numar de 17 (saptesprezece) posturi vacante, aferente unor functii contractuale de executie 
si 1(unu ) post aferent unei functii publice de executie. 
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• 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 septembrie 2020 s-a asigurat publicarea la sediul institutiei si pe pagina de 
internet a listelor cu privire la transparenta veniturilor salariale, care cuprind toate functiile din cadrul 
institutiei, functii care intra in categoria personalului platit din fonduri publice ; 
• s-au operat in REVISAL si transmis la I.T.M. Braila modificările survenite in situaţia funcţiilor 
contractuale ca urmare a modificarii salariului de baza; 
• s-a organizat, conform modificarilor legale, acţiunea de completare, colectare si transmitere catre 
Agentia Nationala de Integritate Bucuresti a declaraţiilor de avere şi de interese pentru anul 2019; 
• 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-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 in conformitate cu legislatia in vigoare;  
o suspendarea de drept a contractului individual de munca/raportului de serviciu; 
o incetarea detaşării in cadrul institutiei; 
o acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca; 
o alte dispoziţii conform prevederilor legale, 
dispozitii care s-au multiplicat, s-au înmânat, sub semnătură, persoanelor menţionate, 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; 
o situaţii privind stagiile medicilor rezidenţi; 
 s-au eliberat la solicitarea salariatilor: 
o adeverinţe cu zilele de concediu medical; 
o adeverinţe pentru bănci; 
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 lunar lucrarile specifice de planificare, solicitare si evidenta a cheltuielii de 
personal ; 
 s-au intocmit statele lunare de plata a drepturilor salariale; 
 s-a întocmit lunar documentaţia de recuperare de la C.J.A.S. Braila  a sumelor pentru concedii şi 
indemnizaţii medicale; 
 s-a întocmit şi s-a depus lunar declaraţia D112 privind obligaţiile de plată a contributiilor sociale, 
a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate; 
 s-a intocmit si depus declaratia M500 privind registrul public al persoanelor platite din fonduri 
publice; 
 in perioada ianuarie-martie 2020 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 
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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 2020 fata de anul 2019 se prezinta astfel : 
 
 

 
 

 Activitatea detaliata pe titluri bugetare se prezinta astfel : 
 

 
 

Pentru anul 2020 a fost alocata Spitalului Judetean suma de 801 mii lei reprezentand investitii 
derulate pentru achizitionarea de aparatura medicala, comparativ cu anul 2019 când Spitalului 
Judetean de Uergență Brăila i-a fost alocată suma de 5.813 mii lei reprezentand investitii derulate 
pentru achizitionarea de aparatura medicala iar Spitalului TBC Brăilasuma de 3.163 mii lei 
reprezentand tot investitii derulate pentru achizitionarea de aparatura medicala,. 

Diferentele dintre bugetele alocate pentru cei doi ani financiari sunt constituite în principal de 
alocarile pentru cheltuielile generate de pandemia SARS – CoV 2 și anume: orele suplimentare pentru 
personalul implicat în actiunile specifice Covid 19, stimulentele de risc, cheltuielile de carantinare, 
dezinfectanți, materiale sanitare, reactivi de laborator, etc.  

Încasarile efectuate de DSP Brăilaîn cursul anului 2020 sunt în cuantum de 300 mii lei și 
reprezintă un procent de 76,14% din bugetul alocat în sumă de 394 mii lei, iar în anul 2019 încasările 
în sumă de 393 mii lei reprezintă un procent 99,24% din bugetul alocat de 396 mii lei  , nerealizările 
anului 2020 fiind generate de situația conjuncturală nefavorabilă a pandemiei din cursul anului. 

 
 Pentru investitiile realizate de DSP Brăilaîn anii 2019 – 2020, situatia se prezinta astfel : 
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 Deaorece , anul financiar 2020 a fost un atipic în cursul anului au fost realizate și alte activități 
care nu au correspondent în anul financiar 2019, neexistând bază de comparație. 

În data de 30.01.2020, Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat stare de urgenta pentru 
sanatatea publica la nivel international din cauza infectiilor cu noul Coronavirus aparute în Regiunea 
Wuhan, din Republica Populara Chineza, recomandând tuturor țărilor sa fie pregatite sa ia masuri 
pentru a stopa epidemia, inclusiv prin supravegherea activa, depistarea timpurie, izolarea și tratarea 
cazurilor, urmarirea contactelor și prevenirea raspandirii în continuare a infectiei cu Sars-CoV-2, 
precum și sa raporteze toate datele complete catre Organizatia Mondiala a Sanatatii. 

În contexul pandemiei epidemiei determinată de infecţia cu COVID-19, DSP Brăilaa realizat 
cheltuieli din BVC alocat instituției pentru anul 2020 după cum urmează :  

- Cheltuieli de personal reprezentând plata de ore suplimentare și stimulant de risc personal 
propriu – 876 mii lei,  din care : plată ore suplimentare – 836 mii lei, iar stimulant de risc 
personal propriu 40 mii lei ; 

- Cheltuieli cu bunuri și servicii inclusiv pentru stimulentul de risc personal medical din spitale  
și PN I.2 – RT PCR – 800 mii lei; 

- Cheltuieli cu carantinarea instituționalizată a persoanelor și alocația de hrană pentru 
persoanele vulnerabile – 3675 mii lei; 

- Cheltuieli cu stimulentul de risc AMC din cadrul UAT Gradistea – 4 mii lei. 

 
 

Ca urmare a situației de la nivel global și a măsurilor impuse atât pe plan international cât și 
pe plan national pentru controlul pandemiei de SARS COV – 2, au afectat  realizarea veniturile proprii 
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din prestări servicii realizate conform H.G. nr. 59/2003  privind înființarea de către Ministerul 
Sănătății a unei activități finanțate integral din venituri propria, venituri care  reprezinta o altă sursă 
de finanțare pentru cheltuieli curente și de capital la nivelul DSP Braila. Personalul din cadrul 
laboratorului fiind implicat în activitățile combaterii epidemiei de COVID-19 atât pe planul de 
monitorizare, recoltare a persoanelor infectate cât și pe plan de testare deoarece prin OMS 
1272/14.07.2020 laboratorul de microbiologie al DSP Brăilaa fost autorizat în realizarea de teste RT-
PCR, realizând până la sfârșitul anului 2020 un nr. de 2.125 de teste în cadrul laboratorului. 

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 Financiară 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 și alte activitati în conformitate cu atributiile comp. financiar contabilitate 
prevazute în OMS 1078/2010 cu respectarea principiilor generale ale contabilității de angajament 
fiind aplicate procedurile operaționale specifice. 

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 în parametrii optimi a activitatii în cadrul 
softului Ministerului de Finante Publice – Forexebug, depunandu-se la termenele stabilitate de MF, 
toate situatiile financiare care au fost solicitate. 

Pe parcursul anilor 2019 - 2020 s-au monitorizat și raportat cheltuielile de personal, 
cheltuielile de investiții, programele nationale de sănătate plațile restante, conform ordinelor emise 
de Ministerul de Finanțe și precizărilor transmise de Ministerul Sănătății – Direcția Financiară. 
 

 
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

 
 

În cadrul compartimentului de achiziții publice, personalul de specialitate în cursul anilor 
2019 -2020 a avut urmatoarea activitate : 
- a asigurat codificarea produselor, serviciilor în sistemul de grupare și codificare CPV  
- Întocmirea planului anual al achizițiilor publice pentru exercițiile financiare 2019 și 2020; 
- 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 planurile anuale de achiziții publice aprobate pentru 
anii 2019 -2020 se prezinta astfel: 

Pentru anul 2019 au fost 618 dosare achiziție publică elaborate defalcat după cum urmează : 
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- Furnizare de bunuri și produse comune – 414 dosare; 
- Furnizare medicamente, vaccinuri și reactivi – 119 de dosare; 
- Furnizare consumabile medicale – 49 dosare; 
- Prestari de servicii – 36 dosare; 
- Investiții – 3 dosare; 

Pentru anul 2020 au fost elaborate un numar de 907 dosare de achiziție publică care se defalcă 
după cum urmează :  

- Furnizare de bunuri și produse comune – 551 dosare; 
- Furnizare medicamente, vaccinuri și reactivi – 171 de dosare; 
- Furnizare consumabile medicale – 137 dosare; 
- Prestari de servicii – 40 dosare; 
- Investiții – 8 dosare; 

 
 

COMPARTIMENT AVIZE/AUTORIZĂRI 
 
 

 În baza OMS nr. 1030/2009 cu modificări, s-au eliberat conform Registrului de autorizații nr. 
1/06.01.2020 : 
 
- 55 autorizații sanitare de funcționare, din care 3 autorizații sanitare de funcționare provizorii 
COVID si 1 autorizație sanitara de funcționare pentru Laborator PCR) și în sistem privat 47; 
- 6 autorizații sanitare de funcționare  in baza declaratiei pe proprie raspundere , din care în sistem 
public 4 și în sistem privat 2; 
- 55 notificări privind certificarea conformității (4 în anul 2019), din care în sistem public 5 și în 
sistem privat 46 
- 232 notificări privind asistență de specialitate de sănătate publică (42 în anul 2019), din care   în 
sistem public 33 și în sistem privat 167 
- 18 vize anuale, din care în sistem public 1  și în sistem privat 17. 
 

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. 

Conform Legii nr. 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, in anul 2020 au fost 
înregistrate și repartizate  - comp. Inspecție  un număr de 3972 declarații pe proprie răspundere,. 

 
În anul 2020 au fost înregistrate în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale,  în conformitate 

cu legislaţia în vigoare, un numar de 21 certificate de înregistrare și radiate din RUC un numar de 27 
certificate de înregistrare. 

 Au fost eliberate 3 autorizatii de libera practica pentru profesia de tehnician optometrist. 
 

 
 
 

COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL 
 

 
S-au înregistrat un numar de 37 solicitări în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public, cu modificări, în anul 2020, față de 25 solicitari în anul 2019. În două 
cazuri, în anul 2020, s-au solicitat cereri conforme, dar solicitanții au renunțat, rămânând astfel 35 de 
solicitări. 
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Toate solicitarile au fost rezolvate favorabil, atât în anul 2020, cât și în anul 2019. 
 
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, 
documentația ce trebuie depusă în vederea autorizării sanitare, informații privind calitatea apei în 
Județul Brăila, atât în anul 2020, cât și în anul 2019. În plus, în anul 2019 au mai fost depuse solicitări 
de informații referitoare la lipsa autorizării sanitare a unităților de învățământ (WC în curte) , iar în 
anul 2020 au mai fost depuse solicitări de informații cu privire la modul de realizare a achizițiilor de 
reactivi și materiale sanitare, precum și cele referitoare la măsurile pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19. 

 
Au fost înregistrate un numar de 259 petiții în anul 2020, iar în anul 2019 un numar de 131 

petiții. În anul 2019 au fost rezolvate un numar de 129 petiții, două fiind rezolvate în anul 2020, iar 
în anul 2020 au fost rezolvate un număr de 210 petiții, 17 fiind rezolvate în anul 2021, diferența de 
32 nu s-au putut finaliza (20 din cauza netrimiterii de către petent a Declarației de consimțământ 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 3 din cauza plicurilor returnate, 1 refuz transmitere 
numele și prenumele persoanei reclamate, 8 privind măsurile pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 posibil soluționate în scris sau telefonic de către personalul 
Compartimentului de Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile). 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 2020, cât și în anul 2019, în plus 
pentru anul 2020 find cele cu referire la măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19. 

 
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 8 audiențe în anul 2019 și un 
numar de 10 audiențe în anul 2020, 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 2019, cât și în anul 2020, 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 2020 s-au înregistrat și s-a ținut evidența lucrărilor primite sau transmise prin  

fax sau e-mail fiind înregistrate un numar de15521 documente față de un  numar  de  9983 documente 
în anul 2019, 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  
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776 ordine  de  deplasare față de un  numar  de 875 ordine  de  deplasare în anul 2019 și s-a  asigurat  
evidenta  datelor de contact ale instituțiilor publice locale și centrale, precum și a persoanelor care 
fac parte din conducerea acestora. 
 
 

 
Compartiment Audit Public Intern  

 
În cuprinsul anului 2020 compartimentul de audit public intern nu a fost functional, fiind 

transmis Raportul privind activitatea de audit public intern aferent anului 2020, conform solicitării 
Ministerului Sănătății – Serviciul de Audit Public.  

Nici în cuprinsul anului 2019 compartimentul de audit public intern nu a fost functional, fiind 
realizate demersuri conforme Ministerului Sănătății – Serviciul de Audit Public 

S-a pus la dispozitia auditorilor publici externi datele, informatiile, documentele, în vederea 
bunei realizări a activităților specifice. 

 
 

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. 
 În anul 2020 au fost instrumentate la Judecatoria Braila 15 dosare , dintre care 4 sunt în curs 
de soluționare, 8 admise pentru DSP Brăila, 1 respins pentru DSP Brăila ( admis ulterior in apel pentru 
DSP Brăila ), 1 respins pentru DSP Brăila ( contestat cu apel ), 1 admis în parte pentru petena (fara 
motivare pentru a fi apelata de catre DSP Brăila). 
 La Tribunalul Braila au fost instrumentate 6 dosare, dintre care unul admis in apel pentru DSP 
Brăila; al doilea - o menținere a sentintei din fond in favoarea DSP Braila; al treilea – admitere apel 
in defavoarea DSP Brăila; al patrulea - instanța a respins apelul reclamantei astfel că a rămas în 
vigoare procesul verbal contestat; al cincilea - instanța a respins apelul declarat de DSP Brăila 
(Decizia civilă nr. 81/2020), astfel că a ramas în vigoare hotărârea instanței de fond prin care s-a 
dispus înlocuirea sancțiunii contravenționale a amenzii cu cea a avertismentului; al saselea - dosarul 
a fost declinat de la Tribunalul Brăila spre competentă soluționare către Tribunalul Buzau 
 S-au mai instrumentat la : Tribunalul Buzau – 1 dosar în curs de soluționare,  Curtea de 
Apel Galați – litigiu privind funcţionarii publici Legea Nr.188/1999– instanța a admis recursul și a 
admis acțiunea formulată (Decizia nr. 215/2020), Judecătoria Făurei – 3 dosare: in unul instanța de 
fond a admis în parte plângerea contravențională, în sensul că a înlocuit sancțiunea amenzii cu cea a 
avertismentului, dosarul se află la acest moment în faza de apel; in cel de-al doilea instanța de fond a 
respins la inadmisibilă cererea formulate de reclamant (Sentința Civilă nr. 554/2020), acesta a 
formulat apel, iar Tribunalul Brăila a admis apelul, a schimbat hotărârea și a admis cererea de 
ordonață președințială (Decizia Civilă nr. 271/2020); al treilea în curs de soluționare, Judecătoria 
Drobeta Turnu- Severin – 1 dosar în curs de soluționare , Tribunalul București - 1 dosar în curs 
de soluționare. 
 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.109 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, în temeiul art.110 din Codul penal, documentațiile pentru 
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punerea în executare a măsurilor de siguranță dispuse de Instanțele Penale, cu informarea Instanței 
de executare. 
 S-au redactat referate și note către instituții, societăți și comisiile ce funcționează la nivelul 
DSP Brăila și s-au asigurat puncte de vedere tuturor solicitărilor compartimentelor funcționale ale 
Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila. 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT ECONOMIC 

 
 

Activitatea directorului executiv adjunct economic al Direcției de Sănătate Publică Braila în 
anul 2020, 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 2020 avand un buget aprobat în suma de 70.942 mii lei din urmatoarele 
surse de finanțare:  

 Bugetul de Stat = 70.548 mii lei  

 Venituri proprii din prestări servicii conf HG 59/2003 = 394 mii lei  

 

 Bugetul anului 2020 a fost alocat pentru mai multe destinatii dupa cum urmează : 

- Cheltuieli de personal – 6.098 mii lei; 

- Cheltuieli cu bunuri si servicii – 57.888 lei; 

- Cheltuieli cu transferuri – 6.729 mii lei; 

- Cheltuieli pentru investitii DSP Braila – 221 mii lei 

70548

394

Buget alocat de Ministerul Sanatatii 
pentru anul 2020 in mii lei

Buget de Stat Venituri proprii DSP
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 Bugetul aferent cheltuielilor de bunuri si servicii cuprinde pe langă activitatea administrativă 
a DSP Brăila și sume alocate autoritatilor publice locale cu destinatia actiuni de sanatate derulate in 
cadrul spitalelor din subordinea acestora, a cabinetelor de medicina școlară, a programelor naționale 
de sănătate derulate atât de DSP Brăila cât și de spitalele din subordinea AAPL.  

           mii lei 

Buget bunuri si servicii DSP Braila                                                                          1.180 

Buget PNS derulate de DSP Brăila                                                                          2.241 

Buget actiuni de sanatate AAPL                                                                             42.006 

Buget cabinete de medicina scolara                                                                          6.250 

Buget PNS derulate de spitalele din subordinea AAPL                                      6.212 

 

 

La fel ca bugetul prezentat mai sus și bugetul alocat capitolului transferuri se defalca dupa 
cum urmează :  

          mii lei 

Buget alocat UAMS Ianca                                                                                         420 

Buget alocat asistentei medicale comunitare alocate UAT din jud Brăila              1.828 

Buget alocat cheltuielilor de carantina si alocatie de hrana                                      3.680 

Transferuri de capitala Spitalul Jud de Urgenta Brăila                                                   801 
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           În activitatea zilnică pe tot parcursul anului 2020, 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 Financiară, 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 54.468 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 98,58%  și finanțare în suma totală de 2.248 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 98,88%.    
 În conformitate cu situația financiară aferentă trim.IV al anului 2020 transmisă la Direcția 
Financiară din cadrul Ministerului Sănătății, execuția totală aferentă bugetului alocat către Direcția 
de Sănătate Publică Brăila a fost de 69.255 mii lei, reprezentând 98,17% și se clasifică astfel : 
- 68.984 mii lei la sursa Buget de Stat reprezentând 97,78%,  
- 271 mii lei la sursa venituri propria DSP Brăila reprezentând 68,78%.   
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 Din punct de vedere al structurii platilor efectuate in  cursul anului 2020 situatia se prezinta 
astfel: 

- Cheltuieli de personal – 6.029 mii lei; 

- Cheltuieli cu bunuri si servicii – 56.847 lei; 

- Cheltuieli cu transferuri – 6.703 mii lei; 

- Cheltuieli pentru investitii DSP Braila – 214 mii lei 

[] mii lei  []

[] mii lei []

[], mii lei []

64 mii lei -
0,09%

Execuția  BVC 2020 la sursa Buget de 
Stat 

Cheltuieli de personal Cheltuieli cu bunuri si servicii

Transferuri Cheltuieli de capital

20 mii lei - 8%

101 mii lei - 37%

150 mii lei - 55%

Execuția  BVC 2020 la sursa Venituri proprii DSP Braila

Cheltuieli de personal Cheltuieli cu bunuri si servicii Cheltuieli de capital
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       Execuția bugetară pe titluri de cheltuieli se prezintă astfel: 
           mii lei 
 

Indicator 
Prevederi 
bugetare 
aprobate 

Plati 
efectuate la 
31.12.2020 

Executie 
buget % 

Cheltuieli de personal din care: 6048 5991 99.06% 

Stimulent de risc personal DSP  41 40 97.56% 

Cheltuieli pentru bunuri si servicii 3435 3155 91.85% 

Finantarea unor actiuni de sanatate 41946 41671 99.34% 

Finantare stimulent de risc personal spitale 60 60 100.00% 

Finantarea programelor nationale de sanatate din 
cadrul unitatilor sanitare 

6250 5787 92.59% 

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

6212 6175 99.40% 

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

420 420 100.00% 

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea sanatatii 

1828 1803 98.63% 

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

801 801 100.00% 

Buget alocat cheltuielilor de carantina si alocatie de 
hrana 

3676 3675 99.97% 

Stimulent de risc AMC  4 4 100.00% 

Cheltuieli de capital 221 214 96.83% 

TOTAL 70942 69796 98.38% 

 
 

În data de 30.01.2020, Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat stare de urgenta pentru 
sanatatea publica la nivel international din cauza infectiilor cu noul Coronavirus aparute in Regiunea 
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Executie realizată 2020

0

20000

40000

60000

 Cheltuieli de
personal

Cheltuieli cu
bunuri si
servicii

Cheltuieli cu
transferuri

 Cheltuieli
pentru

investitii DSP
Braila

6098

57888

6729
221

6029

56847

6703 214

Structura plăților efectuate din Bugetul alocat pentru anul 
2020 în mii lei

Buget alocat 2020 Executie realizată 2020



37 
 

Wuhan, din Republica Populara Chineza, recomandând tuturor țărilor sa fie pregatite sa ia masuri 
pentru a stopa epidemia, inclusiv prin supravegherea activa, depistarea timpurie, izolarea si tratarea 
cazurilor, urmarirea contactelor si prevenirea raspandirii in continuare a infectiei cu Sars-CoV-2, 
precum si sa raporteze toate datele complete catre Organizatia Mondiala a Sanatatii. 

În contexul pandemiei epidemiei determinată de infecţia cu COVID-19, DSP Braila a realizat 
cheltuieli din BVC alocat instituției pentru anul 2020 după cum urmează :  

- Cheltuieli de personal reprezentând plata de ore suplimentare și stimulant de risc personal 
propriu – 876 mii lei,  din care : plată ore suplimentare – 836 mii lei, iar stimulant de risc 
personal propriu 40 mii lei ; 

- Cheltuieli cu bunuri si servicii inclusiv pentru stimulentul de risc personal medical din spitale  
și PN I.2 – RT PCR – 800 mii lei; 

- Cheltuieli cu carantinarea instituționalizată a persoanelor și alocația de hrană pentru 
persoanele vulnerabile – 3675 mii lei; 

- Cheltuieli cu stimulentul de risc AMC din cadrul UAT Gradistea – 4 mii lei. 
 
 

 
 
 
 
Ca urmare a situației de la nivel global și a măsurilor impuse atât pe plan international cât și 

pe plan national pentru controlul pandemiei de SARS COV – 2, au afectat  realizarea 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 propria, venituri care  reprezinta o altă sursă 
de finanțare pentru cheltuieli curente și de capital la nivelul DSP Braila. Personalul din cadrul 
laboratorului fiind implicat în activitățile combaterii epidemiei de COVID-19 atât pe planul de 
monitorizare, recoltare a persoanelor infectate cât și pe plan de testare deoarece prin OMS 
1272/14.07.2020 laboratorul de microbiologie al DSP Braila a fost autorizat în realizarea de teste RT-
PCR, realizând până la sfârșitul anului 2020 un nr. de 2.125 de teste în cadrul laboratorului. 

 
  Din acest punct de vedere directorul executiv adjunct economic a urmărit veniturile realizate 

pe diferite tipuri de activități prestate către terți, după cum urmează:  
 

Realizarea bugetului din venituri proprii DSP in anul  2020 
   mii lei  

Indicator Buget Incasari Buget realizat 

Venituri din activitati de 
laborator 

394 

241 

76,14% Venituri avize autorizari 46 

Alte venituri  13 

Total 394 300 
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Execuția bugetară la 31.12.2020 pe programe de sănătate publică derulate de DSP Brăila se prezintă 
astfel: 

mii lei  
 

Programul national de 
sănătate publică 

Buget  Finanțare  Plăți  
Execuție 
bugetară 

(%)  
PN I 1 program national de 
vaccinare   

1351 1331 1331 98.52  

PN I 2 program national  de 
supraveghere si control al 
bolilor transmisibile 
prioritare  

296 292 292 98.65  

PN RT - PCR 547 425 425 77.70  

PN I 3 program national  de 
prevenire supraveghere si 
control al infectiei HIV  

2 1.3 1.3 65.00  

PN II program national 
privind factori determinanți 
din mediul de viață si muncă  

13 12 12 92.31  

PN V 1 program national de 
promovarea sănătății  

28 27 27 96.43  

PN VI.1.1 - program național 
lapte praf 

4 4 4 100.00  

Total 2241 2092.3 2092.3 93.36  

 
 
Execuția bugetară la 31.12.2020 pe programe de sănătate publică derulate de AAPL 
  
       

Programul național de sănătate 
publică 

Buget  Finanțare  Plați  

Execuție 
bugetară 

(%) 

PN I 3 program national  de 
prevenire supraveghere si control al 
infectiei HIV (derulat de Spitalul 
Județean Brăila) 

2499 2435 2435 97.44 

PN I 4 program national  de 
prevenire supraveghere si control al 
infectiei TB (derulat de Spitalul 
pneumoftixiologie Brăila) 

863 863 863 100.00 

PN IV 1 program national de 
screening cancer de col uterin 
(derulat de Spitalul Județean Brăila) 

10 9 8 80.00 

PN IV 2 program national de 
sanatate mintala (derulat de Spitalul 
Psihiatrie Brăila) 

10 9.5 9.5 95.00 

PN VI 1.2 – program national 
privind malnutritia la nastere 
(derulat de Spitalul Județean Brăila) 

8 6.8 6.8 85.00 
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PN VI 2.4 program national de 
izoimunizare RH (derulat de 
Spitalul Județean Brăila) 

20 19.8 19.8 99.00 

PN VI 1.5 - program national  de 
screening auditiv (derulat de 
Spitalul Județean Brăila) 

6 6 6 100.00 

PN RT-PCR (pentru un nr de 7.577 
de teste lucrate) 

1871 1515.2 1515.2 80.98 

AP - IERE  390 390 389.87 99.97 

Acțiunea prioritara ATI (derulat de 
Spitalul Județean Brăila) 

435 435 435 100.00 

Acțiunea prioritara AVCAc - 
(derulat de Spitalul Județean Brăila) 

100 100 99.6 99.60 

Total 6212 5789.3 5787.77 93.17 

  
  Situaţiile financiare trimestriale ale instituției, au fost elaborate, depuse și prezentate de 
directorul executiv adjunct economic, la Direcția Financiară 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 
31.12.2020, 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.  
 
            Anexele care reprezintă parte integrantă a situațiilor financiare cuprind politicile contabile și 
notele explicative, situațiile financiare sunt evaluate în conformitate cu o serie de principii și politici 
contabile, în conformitate cu OMFP 1998/2020. 
 
 În elaborarea politicilor contabile, directorul executiv adjunct economic  a urmarit sa asigure 
furnizarea prin situatii financiare a unor informatii relevante in luarea deciziilor economice, credibile 
deoarece reprezinta rezultatul patrimonial si pozitia financiara, a institutiei publice, neutre, prudente 
si complete sub toate aspectele. 
            Raspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare este asumata de directorul executiv 
adjunct economic şi confirmă că politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale 
sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; situaţiile financiare anuale oferă o 
imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la 
activitatea desfăşurată;  persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate. 
            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. 
 
            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 2020, avand in vedere respectarea prevederilor din 
scrisoarea cadru privind  contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget 
pe anul 2021 şi a estimărilor pentru anii 2022-2024, cu respectarea principiilor, obiectivelor și 
regulilor fiscal-bugetare. 
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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 2020 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 221 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 96,83%. 
            
                  mii lei 

 
 
 

         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 2020 au avut un buget alocat în suma de 801 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 
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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. 

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 cuprinsul anului 2020 am 
urmărit respectarea procedurilor existente, îndeplinirea sarcinilor, activităţilor şi responsabilităţilor, 
a atribuțiilor specifice cu aplicarea prevederilor legale în vigoare.  
 
 
 În anul  2020, 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. 
 

La nivelul Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila, în anul 2020, am organizat și 
coordonat activitatea, asigurând condițiile desfășurării activității conform prevederilor legale în 
vigoare, monitorizând și asigurând accesul la asistența medicală a persoanelor. 
 Am 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. 
 

Am 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 2020, am acordat o atentie maximă procedurii de eliberare a 

autorizațiilor sanitare de funcționare, a notificărilor de certificare a conformității activităților, a 
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asistențelor de specialitate, nefăcându-se rabat de la litera și spiritul legii, monitorizând 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, am aprobat angajarea, lichidarea și ordonanțarea 
cheltuielilor în condițiile legii, cu respectarea implementării reglementărilor Legii responsabilității 
fiscal-bugetare și am aplicat la termen măsurile dispuse de Ministerul Sănătății. 

 
În cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, am asigurat de fiecare dată cerințele 

și logistica specifice fiecărei situații, conform procedurilor stabilite.  
Am participat la videoconferințele pe tema situațiilor de urgență, atăt la sediul Prefecturii 

Județului Brăila cât și la sediu direcției și în urma informațiilor primite am asigurat implementarea 
operativă a recomandărilor Ministerului Sănătății.  

Am asigurat o colaborare permanentă cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale 
în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin Direcţiei de Sănătate Publică  Brăila, conform situațiilor 
identificate. 

Am respectat termenul legal de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale, de 
până la 31.03.2020, pentru personalul din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică  Brăila. 
 

Un capitol distinct în activitatea desfășurată de directorul executiv în anul 2020 este 
reprezentat de gestionarea situației ca urmare a declarării de către OMS a pandemiei cu virusul SARS-
Cov-2, la nivelul județului Brăila înregistrându-se  în perioada 01.03-31.12.2020 un număr de 8437 
cazuri confirmate COVID -19  și 298 decese prin infecția cu COVID-19, majoritatea cazurilor fiind 
înregistrate în a doua jumătate a anului. 

 
În calitate de director executiv al D.S.P.J. Brăila, având în vedere că postul de director 

executiv adjunct de sănătate publică este vacant și postul de medic epidemiolog nu a fost ocupat pe 
parcursul întregului an, cu suportul medicului șef, am asigurat   desfășurarea următoarele activități în 
contextul pandemiei : 
I. Identificarea împreună cu autoritățile publice locale a spațiilor de cazare în care s-a asigurat 
monitorizarea, în carantină,  1225 persoane venite din străinătate, pe o perioadă de 14 zile  ca măsură 
de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.  
II. Am operaționalizat serviciul de permanență la sediul D.S.P.J. Brăila, cu cooptarea și a 
personalului din structurile de medicină școlară , pentru asigurarea personalului ce a asigurat 
relaționare în cazul unei medii de circa 700 de apeluri primite pe zi și a circa 500 de apeluri inițiate 
în vederea gestionării diverselor situații generate de  virusul SARS-CoV-2 și pentru anchetele 
epidemiologice. 
III. Am emis deciziile de confirmare a carantinării conform prevederilor legale, în        baza 
anchetelor epidemiologice realizate. 
IV. Începând cu 15.10.2020  s-a realizat  zilnic incidența cumulativă a cazurilor     confirmate în 
județul Brăila , situație raportată către CJCCI și Instituția Prefectului. 
V. În sensul managementului situațiilor de urgență am asigurat un rol activ în organizare și luarea 
deciziilor în baza tuturor dispozițiilor legale și a precizărilor primite în cadrul videoconferințelor la 
care am participat efectiv. 
          În baza actelor normative specifice, am asigurat analiza și decizia instituțională în cadrul 
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila ce își desfășoară activitatea cu sprijinul 
secretariatului tehnic permanent și al grupurilor de suport tehnic pe tipuri de risc. Componența acestor 
organisme interinstituționale - care au lucrat activ sub conducerea prefectului pentru prevenirea și/sau 
gestionarea situațiilor de urgență - a fost actualizată prin ordine ale prefectului.  
          Factorii de risc care au generat situații de urgență în anul 2020 la nivelul județului au fost: 
pandemia generată de noul Coronavirus SARS-CoV-2, fenomene meteorologice periculoase - ploi, 
furtuni, grindină, epizootii - pesta porcină africană.   
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          În anul 2020, sub conducerea preşedintelui Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, 
pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență au fost planificate, organizate și desfășurate 137 
şedinţe ale comitetului, din care 1 ordinară, 8 extraordinare şi 128 extraordinare organizate la 
distanță*, fiind adoptate 139 hotărâri.  
În scopul diminuării riscului de infectare cu Coronavirus COVID-19, Comitetul Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Brăila (C.J.S.U.) Brăila a stabilit procedura de adoptare a hotărârilor, în cadrul 
unor ședințe extraordinare organizate la distanță. 
          Totodată, având în vedere prerogativele conferite de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
21 din 15.04.2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, atât pentru 
stabilirea măsurilor necesare gestionării situațiilor de urgență, pe tipuri de risc, cât și pentru 
prevenirea apariției acestora, dar şi pentru constituirea/actualizarea componenţei organismelor 
interinstituţionale de la nivelul judeţului, au fost emise 107 ordine ale prefectului pe linia prevenirii 
şi gestionării situaţiilor de urgenţă, cu importanță fiind: 

- aprobarea unor măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 pe raza județului Brăila;  
- asigurarea cu personal pentru monitorizarea respectării măsurii de izolare la domiciliu; 
- aprobarea „Planului de măsuri de întreprins la nivelul unităților sanitare nominalizate în 
Hotărârea C.J.S.U. Brăila nr. 13/24.03.2020, în contextul prezenței coronavirusului pe teritoriul 
județului Brăila”; 
- aprobarea Planului de măsuri de întreprins în contextul prezenței coronavirusului pe raza 
județului Brăila; 
- actualizarea componenței Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei 
(CJCCI) la nivelul judeţului Brăila; 
- activarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei la nivelul judeţului 
Brăila; 
- modificarea și completarea Ordinului Prefectului nr. 147 din 13.03.2020 privind activarea 
Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei la nivelul judeţului Brăila; 
- aprobarea Planului de măsuri necesar a fi întreprinse în activitatea de prevenire a îmbolnăvirilor 
prin infecții respiratorii acute și gripă în unitățile de învățământ preuniversitar de pe teritoriul 
județului Brăila; 
- actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a grupurilor de 
suport tehnic, pe tipuri de risc, ale acestuia; 
- aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2020; 
- aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor temperaturilor ridicate 
asupra populaţiei la nivelul judeţului Brăila, pentru anul 2020; 
- punerea în aplicare a unor măsuri stabilite prin Hotărârea C.J.S.U. Brăila nr. 14 din 25 martie 
2020; 
- constituirea Grupei operative de acțiune pentru gestionarea pandemiei de COVID-19 la nivelul 
județului Brăila; 

          În cadrul celor 139 hotărâri adoptate în cadrul şedinţelor Comitetului Județean pentru Situații 
de Urgență desfăşurate în anul 2020, relevante ca analiză și decizie, sunt: 
 

- suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Brăila în ziua de 06 
februarie 2020, ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice periculoase;  
- stabilirea spațiilor (inclusiv suplimentare) pentru carantinarea persoanelor suspectate de 
infectare cu noul Coronavirus; 
- aprobarea Planului de măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus COVID-19 la 
nivelul județului Brăila; 
- constituirea, la nivelul judeţului Brăila, a unui Grup de coordonare pentru gestionarea situației 
provocate de infecția cu Coronavirusul COVID – 19, respectiv completarea structurii acestuia; 
- stabilirea sistării activităților de tip afterschool și locuri de joacă, precum și activitățile culturale, 
educative, științifice, artistice, sportive și de divertisment la care participă copii și care se 
desfășoară în spații închise, pe întreaga durată a suspendării cursurilor în toate unitățile de 
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învățământ preuniversitar prin hotărâri ale Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă, cu obligația instituțiilor publice și private de a lua măsuri pentru asigurarea flexibilității 
programului de lucru al angajaților - părinți ai copiilor cuprinși în grupa de vârstă 0 – 14 ani 
pentru care nu poate fi asigurată supravegherea; 
- stabilirea procedurii de adoptare a hotărârilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila (C.J.S.U.) Brăila, în scopul diminuării riscului de infectare cu Coronavirus COVID-19;   
- acordarea asistenței medicale a pacienților infectați cu virusul COVID-19, la nivelul județului 
Brăila; 
- stabilirea cadrului necesar (dotare, personal) pentru efectuarea probelor COVID-19; 
- demararea, de către Spitalul Județean de Urgență Brăila, cu sprijinul Consiliului Județean 
Brăila, a lucrărilor necesare asigurării spațiilor necesare tratării pacienților infectați cu virusul 
COVID-19, care prezintă patologii asociate - în cadrul acordării asistenței medicale pentru 
pacienții infectați cu virusul COVID-19; 
- sistarea deplasărilor la domiciliul abonaților ale lucrătorilor societăților furnizoare de utilități 
din județul Brăila, pentru citirea manual a aparatelor de măsură, în scopul evitării contactului 
direct între persoane - pe durata stării de urgență; 
- verificarea, de către autoritățile administrației publice locale din județul Brăila, dacă unitățile 
de învățământ de pe raza unității administrativ – teritoriale au asigurat necesarul de substanțe 
dezinfectante și alte materiale necesare desfășurării în bune condiții a activităților de pregătire a 
elevilor și de organizare și desfășurare a examenelor naționale, în condiţii de siguranţă sanitară; 
- stabilirea măsurii ca președintele C.J.S.U. Brăila să comunice de îndată C.N.C.C.I. pentru 
emiterea ordinului comandantului acțiunii în situația în care D.S.P. Brăila, I.P.J. Brăila sau I.J.J. 
Brăila vor considera că nu pot gestiona situația fără instituirea carantinei;  
- desemnarea unității de izolare și tratament destinată persoanelor cu infecţie SARS-CoV-2, 
forme asimptomatice, devenite asimptomatice sau cu forme uşoare şi fără factori de risc la nivelul 
județului Brăila în cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila, spital suport 
COVID-19, conform Anexei 3 a Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020; 
- suspendarea temporară a activității unor operatori economici, cu posibilitatea prelungirii 
suspendării (în funcție de ancheta epidemiologică și datele din dinamică), pentru diminuarea 
impactului tipului de risc reprezentat de infectarea cu virusul SARS-CoV-2; 
- stabilirea unei locaţii alternative ataşate Spitalului Județean de Urgență Brăila pentru izolarea 
persoanelor suspecte a fi infectate cu noul coronavirus (COVID-19); 
- stabilirea unui spaţiu special desemnat de autorităţi pentru carantinarea persoanelor suspecte de 
a fi infectate/infectate cu noul coronavirus (COVID-19); 
- instituirea obligației de purtare a măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura, pentru 
toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în intervalul orar 09.00 – 22.00, în perioada 14 
– 16 august 2020, cu ocazia „Zilelor Brăilei”, pe faleza Dunării – Brăila, în zona delimitată de 
străzile Vadul Spitalului și Împăratul Traian, între malul Dunării și taluzul superior; 
- instituirea, începând cu data de 14.08.2020, a obligativității purtării măștii de protecție astfel 
încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în piețele, 
târgurile și oboarele identificate de autoritățile publice locale, în zonele de așteptare - stații de 
autobuz, peroane și altele asemenea, precum și în perimetrul de așteptare din exteriorul 
instituțiilor care lucrează cu publicul;   
- aprobarea scenariului de funcţionare pentru unitățile de învăţământ din județul Brăila pentru 
începutul anului şcolar 2020-2021 și a începerii anului școlar 2020 – 2021 pentru Școala Populară 
de Arte și Meserii „Vespasian Lungu” Brăila; 
- stabilirea unor măsuri şi acţiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea 
în siguranţă a procesului electoral în județul Brăila; 
- aprobarea suspendării pe o perioadă de 14 zile a cursurilor școlare/preșcolare organizate în 
modalitatea "faţă în faţă" pentru unele clase/grupe din structura unităților de învățământ din 
județul Brăila, conform hotărârilor consiliilor de administrație ale acestora;  
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- aprobarea reluării cursurilor școlare/preșcolare care presupun prezența "faţă în faţă" pentru 
unele clase/grupe din structura unităților de învățământ din județul Brăila, conform avizelor 
Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila; 
- stabilirea măsurilor de protecție sanitară necesar a fi respectate, pentru diminuarea impactului 
riscului epidemiologic generat de virusul SARS-CoV-2, în perioada 08 – 11 octombrie 2020, pe 
faleza Dunării – Brăila, cu ocazia desfășurării celei de-a doua ediții a „Festivalului Peștelui”; 
- constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în vederea 
punerii în aplicare a măsurilor stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, 
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea 
Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 
data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
- aprobarea Planului de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila pentru 
asigurarea desfăşurării în condiţii de normalitate a activităţilor în sezonul rece 2020 – 2021 și pe 
timpul sărbătorilor de iarnă. 

         Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila, ordinele prefectului privind 
domeniul situaţiilor de urgenţă din anul 2020 , precum și prevederile legale specifice gestionării 
situației pandemiei cu virusul SARS-Cov-2 au fost punse în aplicare, toate instituţiile implicate 
colaborând eficient. 
           S-au asigurat toate măsurile organizatorice pe finalul anului 2020 pentru demararea campaniei 
de vaccinare împotriva COVID-19, etapa I fiind începută efectiv din 4.01.2021.  
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