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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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DEPARTAMENTUL  SUPRAVEGHERE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ  

 
 

În  anul  2021, 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; 

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 =  389432 doze 
                -la copii 0-14 ani =33.210  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.(ianuarie-martie 2021) 
Sezon gripal 2021-2022=24786 doze vaccin gripal ( octombrie-decembrie 2021). 
S-a continuat vaccinarea HPV la fetitele eligibile 11-14 ani=742 dz 
Vaccinarea impotriva covid-19= 187596 doze si 96058 persoane cu vaccinare completa . 
Acoperirea vaccinala, conform metodologiei, rezultata in urma anchetei de estimare realizata 

in februarie 2021 pentru cohorta de copii nascuti in luna iulie 2019 a variat intre 93,08%-99,40% . 
Acoperirea vaccinala, conform metodologiei, rezultata in urma anchetei de estimare realizata 

in august 2021 pentru cohorta de copii nascuti in luna iulie 2020 a variat intre 91%-97,46%  . 
S-a implementat metodologia RAPI mod active ( reactiile adverse postvaccinale). 
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Nu s-au semnalat  cazuri de RAPI la vaccinarile obligatorii din cadrul PNI-1, s-au semnalat 4 
cazuri RAPI la vaccinarile COVID-19 ( 1 forma medie si 3 forme usoare). 

A fost verificat lantul frig ( frigidere, genti izoterme ) in teritoriul si la nivelul 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 2021 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. 

S-a implementat la nivelul judetului RENV ADULTI asigurandu-se suport profesional pentru 
medicii de familie dar si personalului din centrele de vaccinare covid. 

 
2.Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare – I.2 
Obiectiv: Depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea 
implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora. 
 

S-au inregistrat in anul 2021- 16345 cazuri confirmate COVID-19 la nivelul judetului Braila 
si 699 decese prin infectia mentionata, inregistrate in aplicația Corona-Forms. 

DSP Braila a desfasurat urmatoarele activitati in contextul pandemiei : 
a.-suspiciunile de infectie covid-19 directionate telefonic prin garda DSP 24h/24 catre serviciul 112. 
   -anchete epidemiologice efectuate de personalul de specialitate din DSP la contactii cazurilor 
confirmate. 
   - comunicarea in vederea monitorizarii contactilor cazurilor confirmate de catre medicul de familie 
timp de 14 zile. 
   - s-a luat măsura carantinării pentru  6607 de persoane- contactii  cazurilor confirmate. 
   -prin aplicatia electronica corona-forms au fost notificate  persoanele confirmate dar si cele negative 
atat prin SMS cat si pe e-mail si totodata si medicii de familie a persoanelor respective transmitandu-
li-se  raportul medical in baza caruia se elibereaza concediul medical pentru infectia covid-19. 
 b.- transportul  recoltelor de exudat naso-faringian pentru efectuarea screeningului conform 
metodologiilor in vigoare in centre de plasament si centre rezidentiale . 
c.- s-au luat in evidenta din ianuarie 2021-decembrie 2021 14  focare de COVID-19 (  salariati si 
beneficiari : DGASPC, DAS, unitati sanitare cu paturi-Spital Judetean de Urgenta Braila si Spital de 
Pneumoftizologie Braila, alte unitati-de productie ). 

La data de 31.12.2021 nu era activ niciun focar de infectie cu COVID-19. 
S-au efectuat anchete epidemiologice in focare cu colaborarea  medicului de medicina muncii 

a unitatilor respective. 
d. - s-a realizat  zilnic incidenta cumulativa a cazurilor confirmate in judetul Braila, situatie raportata 
catre CJCCI, Institutia Prefectului si Inspectoratul Judetean Braila . 
f. - s-a distribuit vaccin COVID-19 catre centrele de vaccinare infiintate si catre medicii de familie 
vaccinatori COVID-19 in mod continuu pe baza cererilor centralizate ale acestora. 
g.- echipa mobila DSP Braila a asigurat vaccinarea COVID -19 in centrele DGASPC, penitenciare, 
agenti economici  si in comunele din judetul Braila unde nu exista medic vaccinator covid-19.  

Actiunea demarata in data de 14.06.2021 sub egida campaniei   “Orasul vaccineaza satul” a  
fost realizata in colaborare cu personalul din  UAT-uri din comunele respective si medicii  de familie. 

S-a asigurat postarea pe site-ul DSP Braila  informatiilor privind vaccinarea COVID-19 . 
 
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 
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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 2021-2022 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. 

In cadrul sistemului de supraveghere a BDA au fost culese saptamanal date din teritoriu si 
raportate conform metodologiei . 

Nu s-au semnalat alte cazuri de boala transmisibila decat cazuri de covid-19. 
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 ( 1370  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 1525 persoane,  din care 920 prin teste rapide si 605 prin ELISA in laborator DSP Braila.  

Numarul total al pacientilor seropozitivi in evidenta = 96 din care 90 infectati cu HIV si 48 
in stadiul de SIDA. Au fost inregistrate 2 decese prin SIDA. In tratament curativ au fost 
126pacienti. 
 
4.  Programul național de supraveghere şi control al tuberculozei – I.4 
 Obiective :  
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  410 testari ppd, s-a instituit chimioprofilaxie la 56 persoane si tratament 
specific la 232 persoane. 4202 persoane au fost investigate in vederea stabilirii diagnosticului (1502 
prin metoda RX si 2700 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 
Obiectiv : Creşterea calităţii serviciilor medicale şi siguranţei pacientului prin reducerea riscului de 
apariţie a infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

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

Au fost analizate, validate si anchetate 192  infectii asociate asistentei medicale si a rezistentei 
microbiene, precum si de monitorizare a utilizarii antibioticelor in anul  2021 raportate de unitatile 
spitalicesti din judetul Braila. 
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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 
     
1.  În ceea ce privește situația aprovizionării cu apă în județul Brăila în anul 2021: 
 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). 

 
 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 : - 3196 parametri analizati, nu au fost depistati parametrii neconformi. 

 In anul 2021 aceste statii au functionat corespunzator . 
Alte UAT-uri  ce folosesc apa din surse de profunzime (puturi de medie/mare  adancime), 

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. Date privind calitatea neconforma a apei au constituit subiectul informarii catre 
producatorul judetean de apa . 

 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. In anul 2021 DSP 
Braila a trimis adrese catre toate UAT urile de pe teritoriul judetului Braila pentru identificarea 
acestora in vederea monitorizarii. Majoritatea UAT urilor au raspuns ca nu au in administrare fantani 
publice.   

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: 
219 parametri analizati din care 3 parametri fizico-chimici (clor residual liber)  si 3 parametri 
bacteriologici             ( pseudomonas aeruginosa, bacterii coliforme)  au fost neconformi. 
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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  
     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 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-a recoltat 1 proba. 
     Monitorizarea intoxicatiilor acute accidentale cu monoxid de carbon, bauturi alcoolice, 
ciuperci sau alte produse care se incadreaza in categoria produselor chimice 

In  anul 2021  conform raportarilor s-au prezentat 1278 persoane  la UPU – Spitalul Judetean 
de Urgenta Braila judet Braila, din care 1134 cazuri de halene etanolice, 114 cazuri de intoxicatii 
acute cu monoxid de carbon, droguri, ciuperci, plante si  30 cazuri cu alte produse care  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  – s-au colectat date privind expunerea 
profesională la radiații ionizante. 
 S-a facut corespondenta cu agentii economici in vederea raportarii de date conform 
metodologieilor pentru : 
              -Supravegherea expunerii profesionale la agentii cancerigeni (lotul IV) 

-Microclimatul locurilor de muncă: normative, capacitate de evaluare și efecte asupra stării 
de sănătate 

-Aspecte in expunerea profesionala la particule si gaze la locurile de munca in care sunt 
emisii diesel 

-Morbiditatea profesională în rândul populaţiei vârstnice active comparativ cu 
morbiditatea profesională la celelalte grupe de varstă 

      -Pentru expuși la diverse noxe: pulberi silicogene, pulberi textile, pulberi de praf, CO, gaze 
si vapori iritanti au fost efectuate 200 probe. Acolo unde s-au constatat depășiri s-au facut 
recomandări vizând protecția sănătății lucrătorilor.  
    S-au efectuat la solicitare și s-au eliberat 60 buletine de determinare prin expertizare a 
locurilor de muncă . 
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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 – 6 probe ; 
 - monitorizarea bauturilor tip cidru  - 3 probe; 
- monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substante  -2 probe 
- monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consumul uman – 20 probe  
- evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor destinate unor grupuri specifice – 6 
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 2021 nu                 
s-au înregistrat  focare de TIA  . 

 
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: Campania Sanatate mintala,Sanatatea reproducerii,Campania ,, Ziua Mondiala 
a Sanatatii,Saptamana Europeana a vaccinarii,Campanania de lupta impotriva cancerului,Campania 
privind Sanatatea Orala,Campania privind combaterea consumului de alcool,Campania privind 
activitatea fizica,Campania privind schimbarile climatice, expunerea la UV, etc,Campania siguranta 
pacientului,Campania privind alimentatia si combaterea risipei alimentare,Campania privind 
combaterea tutunului,Campania privind Bolile Transmisibile.. 
 Total 13 campanii,  activitati desfasurate  - 238, beneficiari – 2380.  
 S-au facut 4 instruiri lunare a mediatorilor sanitari si asistentilor comunitari . 
Au mai fost organizate 7 interventii iec pentru promovarea sanatatii in comunitati si grupuri 
vulnerabile si 147 interventii IEC pentru alimentatie sanatoasa si activitate fizica in unitati scolare. 
 
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 14168  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 14168 prescolari si elevi  . 
c.- Supravegherea starii de sanatate a copiilor si  a adolescentilor din colectivitati prin 
efectuarea triajului epidemiologic dupa vacantele scolare  
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Pentru cunoasterea potentialului epidemiologic a riscului pentru sanatate prin depistarea in 
cadrul triajului epidemiologic a bolilor infecto-contagioase au fost examinati un numar de 65859 elevi 
in mediul urban si 1445 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 – 32 copii . 
 
Laborator de diagnostic si investigare in sanatate publica  

S-au recoltat si prelucrat un numar de 4696 probe ( 3639 analize microbiologie și 1057 analize     
fizico-chimice) . 

Recoltare si prelucrare probe pentru investigare epidemiologica:  total – 3639 
S-au transmis probe biologice la structurile nationale in vederea caracterizarii circulatiei 

germenilor pentru confirmarea diagnosticului. 
In baza contractuala dar si la cererea beneficiarilor (contra cost), analize microbiologice s-au 

realizat in numar de 672 pentru ape, in numar de 193 analize pentru alimente si salubritati, 132 
aeromicroflora, 855 determinari bacteriologice/controlul starii de sanatate, 815 coproculturi, 23 
exudate faringiene, 9 exudate nazale, 2 alte culturi, 6 antibiograma , 815 determinari 
coproparazitologice la cerere bolnavi/controlul starii de sanatate, un numar de 209 determinari 
serologice la cerere bolnavi/ controlul starii de sanatate  (determinari serologice pentru sifilis) .  

S-au realizat   1057 analize fizico-chimice  
  In baza contractuala dar si la cererea beneficiarilor (contra cost), au fost efectuate analize             
fizico- chimice pentru  in numar de 610 probe ape, 91 probe  alimente si  326 probe probe  toxicologie. 

La solicitarea  Serviciului de control in sanatate publica au fost realizate cate 30 analize  in 
cadrul Laboratorului de microbiologie si  Chimie sanitara/Toxicologie    . 
 
 

 
SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 
Activitatea inspectorilor sanitari desfășurată în  anul 2021 a constat în verificarea condiților 

igienico-sanitare în diferite tipuri de unități din municipiul și județul Brăila, având ca fundament 
ghidurile de inspecție și procedurile operaționale generale și specifice, elaborate în conformitate cu 
procedurile legislative în vigoare. 

Obiectivele generale asumate  au constat în protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor 
asociate factorilor de risc, promovarea stării de sănătate a populației și asigurarea stării  de nutriție 
corespunzătoare a elevilor și tinerilor, promovarea siguranței alimentare prin controale igienico-
sanitare tematice planificate, conform Planului de activitate trimis de Ministerul Sănătății, controale 
tematice neplanificate, la solicitarea Ministerului Sănătății, controale tematice proprii, controale 
tematice inițiate de Instituția Prefectului, controale efectuate în urma sesizărilor persoanelor fizice 
sau juridice, recontroale în vederea verificării respectării recomandărilor făcute cu ocazia controalelor 
anterioare. 

În anul 2021 personalul sanitar din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică a efectuat 
un număr de 2906 controale igienico-sanitare (din care 293 controale la ATI COVID) și 122 de 
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recontroale în toate tipurile de unități. De asemenea au fost verificate 4 declarații pe propria 
răspundere transmise de către Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Brăila.  

S-au aplicat 363 sancțiuni din care, 20 avertismente, 342 amenzi în valoare de 733800 lei (din 
care 586000 lei pentru necompletarea PLF) și 1 suspendare de activitate. S-au recoltat 55 probe 
diverse, care sunt detaliate mai jos. 

În cadrul acțiunilor de inspecție desfășurate au fost  interzise de la consum sau de la utilizare 
urmatoarele cantități de produse: 
 - 29,442 kg de produse alimentare; 
 - 16 bucați de produse alimentare; 
 - 1 litru  și  14,4  kg   produse biocide. 
 
          Numărul de controale, recontroale, sancțiuni, recolte probe și produse interzise, pe domenii de 
activitate, sunt: 

1. Aliment: 725 controale, 32 recontroale, 1 avertisment, 17 amenzi în valoare de 19300 
lei, alimente scoase din consum (24,442 kg și 16 bucăți); s-au recoltat 12 probe ADNS (11 
probe conforme, 1 probă în lucru), 7 probe MCA cu rezultate conforme, 2 probe ape 
îmbuteliate cu rezultate conforme;   

2. Apă potabila: 195 controale, 1 recontrol, 16 probe recoltate( din care 3 
necorespunzătoare), 1 amendă în valoare de 4000 lei; 

3. Turism: 1 control; 
4. Mediul de viață al populației: 96 controale, 18 recontroale, 1 avertisment, 3 amenzi în 

valoare totală de 11500 lei; 
5. Cosmetice: 67 controale, 6 probe recoltate (4 probe corespunzătoare, 2 probe  în 

lucru); s-au controlat 165 produse cosmetice; 
6. Biocide: 810 controale, 11 recontroale,  2 amenzi în valoare totală de 2600 lei, 1 probă 

recoltată, trimisă la două laboratoare, pentru determinări diferite (din care 1 probă cu  rezultat 
corespunzător, 1 probă în lucru; s-au controlat 3414 produse biocide (din care 42 produse au 
fost neconforme) ). Pentru 31 tipuri de produse biocide s-au trimis adrese la MS.  Au fost 
retrase de la comercializare 14,4 L dezinfectant gel de mâini (74 flacoane de 100 ml și 7 
flacoane de 1 l), până la obținerea avizului de punerea pe piață;  

7. Învățământ: 157 controale, 25 recontroale, 8 avertismente, 2 amenzi în valoare totală de 3000 
lei, produse retrase, 5 kg alimente; 

8. Unități sanitare, cu excepția spitalelor: 119 controale, 27 recontroale, 5 avertismente, 
10 amenzi în valoare totala de 71400 lei, 1 suspendare de activitate; 

9. Unități sanitare cu paturi: 146 controale, 2 recontroale, 2 avertismente, 8 amenzi în 
valoare totală de 19000 lei; 

10. Deșeuri: 143 controale, 1 amendă de 1200 lei; 
11. Unități de transfuzii: 7 controale 
12. PNDR si POP: 1 control 

13. Cabinete de înfrumusețare și saloane de bronzare: 22 controale, 3 recontroale, 1 
amendă de 800 lei; 

14. Apă de îmbăiere: 11 controale, 3 recontroale, 11 probe recoltate (din care 5 
necorespunzătoare), 1 avertisment, 4 amenzi în valoare totală de 15000 lei; 

15. Alerte rapide: 7 alerte SRAAF, din care 1 pe MCA și 6 pe suplimente alimentare; 
16. Acțiuni tematice stabilite de ISS județean: 2 actiuni, detaliate mai jos; 
17. Sesizări rezolvate: 180 sesizări; 
18. Acțiuni comune cu alte autorități: 85 actiuni, astfel: 

- 64 acțiuni împreună cu Poliția Municipiului, ITM, DSVSA, ISU, în care s-au controlat 
496 unități de alimentație publică; 

- 1 acțiune la o sesizare, cu Poliția Locala și  Direcția de Asistență Socială; 
- 1 acțiune la o sesizare cu Poliția Locala și Instituția Prefectului; 
- 15 acțiuni la sesizări cu Poliția Locală; 
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- 1 acțiune cu IPJ, la solicitarea acestora; 
- 2 acțiuni  la sesizări   împreuna cu reprezentanți ai Gărzii de Mediu;  
- 1 acțiune la o sesizare, cu Poliția Municipiului Brăila; 

19. Activitatea juridică: 2 dosare soluționate, din care 1 în favoarea ISS și 1 în favoarea 
persoanei juridice; 

20. S-au întocmit 293 procese verbale de constatare și s-au aplicat 293 amenzi, în valoare 
totală de 586000 lei, în baza OUG nr. 129/2021; 

21. S-au efectuat 293 controale la ATI COVID, pentru raportarea numărului de paturi. 
 

Sinteza acțiunilor tematice conform Planului anual  
și solicitărilor Ministerului Sănătății 

 
Conform Planului național de acțiuni tematice de control pentru anul 2021, aprobat de Ministrul 
Sănătății cu nr. NT 13943/15.12.2020, inspectorii sanitari au desfășurat acțiuni de control, după cum 
urmează: 
 
IANUARIE 
 
I. Acțiune privind verificarea laboratoarelor de analize (testarea RT-PCR) pentru 

identificarea virusului Covid19 
Acțiunea s-a desfășurat în perioada 15.01-15.02.2021. 
La nivelul județului Brăila sunt 2 laboratoare care efectuează testare PCR. 
În perioada acțiunii au fost controlate ambele laboratoare. 
 Cele doua laboratoare verificate nu efectueaza teste antigenice. 
 În urma controalelor efectuate nu au fost depistate neconformități. 
 
II. Acțiune de verificare a respectării Normelor privind autorizarea, organizarea și 
funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, desfășurată în perioada 07.01 – 
12.01.2021. 
 Lista centrelor de vaccinare, înființate și verificate la nivelul județului Brăila:  
      1.  Spital Psihiatrie Sf. Pantelimon - Calea Călărașilor nr.59  
      2.  Spitalul de Pneumoftiziologie - Str. R.S.Campiniu nr.21 
      3.  Spitalul Județean de Urgență – șos. Buzăului nr.2 
      4.  Spitalul Orășenesc Făurei – str. Păcii nr.6 
S-au facut recomandări, cu termen, pentru: 
    - asigurarea măsurilor de distanțare fizică prin evidențierea de marcaje pe podea; 
    - fiecare încăpere va fi inscripționată corespunzător activității desfasurată; 
    - amenajarea unui punct de supraveghere postvaccinare. 
 La datele stabilite, au fost efectuate recontroale în urma cărora s-a constatat remedierea 
deficiențelor constate cu ocazia controalelor. 
 
FEBRUARIE 
 
III Acțiune de control privind apele minerale naturale îmbuteliate și a apelor potabile 
îmbuteliate, desfășurată în perioada 15.02 – 26.02.2021 
 

Urmare acțiunii tematice privind verificarea respectării legislației referitoare la apele minerale 
naturale îmbuteliate și a apelor potabile îmbuteliate, la nivelul județului Brăila, au fost efectuate 17  
controale și  4 recontroale. 

Pe raza județului Brăila nu există producători de apă minerală și nici de apă de masă, motiv 
pentru care au fost verificați distribuitori și retaileri. 
În cadrul acțiunii  au fost verificate  62 de produse. 
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La un depozit de produse alimentare, unde se distribuie și apă minerală naturală , inspectorii 
sanitari au constatat absența cursurilor de igienă. Pentru deficienta constatată, firma  a fost sancționată 
contravențional cu amendă în valoare de 5000 lei. 

Conform acțiunii tematice au fost recoltate doua probe de apă (o proba de apă minerală 
naturală îmbuteliată și o probă de apă de masă) care s-au  trimis la laboratoare acreditate  pentru 
examinare chimică și microbiolagică.. 
  Conform rapoartelor  de încercări primite de la cele două laboratoare acreditate, probele 
analizate corespund parametrilor analizați.  
 
IV Acțiune de control privind verificarea respectarii legislatiei  în vigoare  pentru unitățile de 
învățământ, desfășurată în perioada 15.02 – 15.03.2021 
 

Urmare acțiunii tematice privind verificarea respectării legislației referitoare la unitățile 
 de învățământ,  au fost efectuate 86 controale și  6 recontroale. 

Au fost controlate 17  unități de învățământ în mediul urban și 69  controale în mediul rural. 
O parte din deficiențele constatate au fost remediate până la finalizarea acțiunii tematice. 
Au fost recoltate 6 probe de apă (1 probă în mediul urban și 6 probe în mediul rural).  
În urma analizării din punct microbiologic și fizico chimic probele recoltate au fost 

corespunzătoare. 
 
MARTIE  
 
V Acțiune privind respectarea legislatiei in vigoare referitor la suplimentele alimentare și 
alimente cu adaos de vitamin și minerale precum și mențiunile nutriționale și de sănătate 
înscrise pe aceste produse alimentare, desfășurată în perioada 15.03 – 26.03.2021 
 
În cadrul acțiunii tematice de control privind verificarea respectării legislației sanitare în vigoare 
pentru suplimentele alimentare și alimentele cu adaos de vitamine și minerale precum și mențiunile 
nutriționale și de sănătate înscrise pe acestea, au fost efectuate 27 de controale și 5 recontroale . 
La nivelul județului Brăila au fost verificate 66 de produse la agenți economici care comercializează 
astfel de produse. 
Nu au fost constatate deficiențe în cadrul controalelor efectuate. 
A fost recoltată o probă de suplimente pentru determinarea parametrilor Pb si Cd fiind trimisă la  
Laboratorul Eurofins – laborator acreditat. 
Pentru proba recoltată s-a primit rezultatul, conform.  
  
VI Acțiune  de control privind verificarea unor produse biocide neconforme, pentru care s-au 
primit alerte rapide de la autoritățile din Canada și SUA 
 
S-au efectuat   192 controale și s-au controlat 733 produse comercializate sau utilizate ca 
dezinfectante, dintre care 326 pentru mâini însă, nu s-a identificat nici un produs neconform din cele 
specificate în adresa MS.  
Astfel, s-au verificat următoarele tipuri de unități: 

- Retaileri (magazine, supermarket-uri) – 31 
- Unități de alimentație publică (restaurante, cafe-bar-uri, pizzerii, fast food) – 89 
- Unități de învățamânt-56 
- Salon de înfrumusețare- 4 
- Laboratoare -2 
- Farmacii – 7 
- Producători (cofetării, patiserii) – 2 
- Depozit – 1 

și s-au controlat următoarele tipuri de produse: 
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 TP1 - 326 
 TP2 - 261 
 TP1-TP2 - 49 
 TP4 - 50 
 TP2-TP4 - 43 
 TP2-TP5 - 4 

      S-au identificat 31 produse utilizate sau comercializate ca dezinfectante de mâini, cu diverse 
neconformități pentru care s-au trimis adrese la MS. Neconformitățile identificate au fost: 
   - produse fără aviz sau autorizație; 
   - produse fără nr CE si CAS ale substanțelor active; 
   - produse notificate pe CPNP, ca produse cosmetice, care au fraze de pericol, de prudență și 
pictograme de pericol, pe etichete; 
   - produse care dețin notificare pe CPNP, concomitent cu aviz de punere pe piață; 
     S-au retras de la comercializare 7,3 L Hexisept +, până la etichetare conformă și 7,1 L Gel 
antibacterian de mâini, fără aviz de punere pe piață. 
 
APRILIE - MAI 
 
VII Acțiune de control privind controlul respectarii prevederilor legale in vigoare in ceea ce 
priveste punerea pe piata a produselor biocide,  
desfășurată în perioada 01.04 – 29.05.2021 
 
Urmare a acțiunii tematice dispusă de Inspecția Sanitară de Stat în conformitate cu Planul național de 
acțiuni tematice de control pentru anul 2021, privind controlul respectării prevederilor legale în 
vigoare în ceea ce privește punerea pe piață a produselor biocide, au fost efectuate 275  controale și 
4 recontroale  la importatori/distribuitori, retaileri și utilizatori de produse biocide.  
Au fost  controlate 1000 produse biocide (443 TP1, 386 TP2, 58 TP1-TP2, 82 TP2-TP4 și 31 TP4), 
din care s-au identificat 5 produse biocide neconforme,  s-a retras de la utilizare 1 litru produs expirat   
și s-a aplicat 1 amendă in valoare  de 1000 lei.  
Au fost controlați 1 importator, 3 distribuitori și 271 utilizatori de produse biocide,  după cum 
urmează: 
- retaileri (magazine alimentare și industriale, supermarket-uri): - 31 controale; 
- unități de alimentație publică (baruri, restaurante, pizzeria, fast food-uri): -111 controale; 
- producători (cofetării, patiserii, brânzării, fabrică ulei, fabrică de conserve) -23 controale; 
- depozit produse alimentare: - 7 controale; 
- distribuitor produse biocide: - 3 controale; 
- importator produse biocide: - 1 control; 
- unități de învățământ (creșe, grădinițe, școli, liceu): - 21 controale; 
- unități de asistență medicală primară: - 23 controale; 
- unități de asistență medicală ambulatorie: - 12 controale; 
- unități de asistență medicală dentară: - 6 controale; 
- centru de vaccinare: - 1 control; 
- centru dializă: - 1 control; 
- puncte de recoltă: - 3 controale; 
- laborator Rx: - 1 control; 
- spitale: - 2 controale; 
- farmacii: - 14 controale; 
- saloane de înfrumusețare: - 13 controale; 
- croitorie, spălătorie: - 2 controale. 
Au fost identificate 5 produse neconforme., astfel: 
       - Sanoxsept- TP4. Pe etichetă sunt trecute fraze de precauție ce nu sunt și pe aviz: 
P301_PP330+P331 și P302+P352. S-a trimis adresa la MS cu nr 6075/28.04.2021; 
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      - Baktosan -TP1. Pe etichetă nu sunt trecute nr. CAS si CE ale substanțelor active iar la substanța 
activă propan-1-ol diferă concentrația în unitați metrice. Aria de utilizare pe aviz este dezinfecția 
igienică a mâinilor prin frecare iar pe etichetă se face referire la suprafețe. Baktosan a obținut 
autorizație temporară nr. 45/16.07.2020, dupa 4 luni de la fabricarea produsului însă, diferă pe 
eticheta substanțele active și concentrațiile în unitățile metrice, față de autorizație. S-a trimis adresa 
la MS cu nr 6075/28.04.2021; 
      - Sanmanol -TP1 fără nr CE și CAS ale substanței active. S-a trimis adresa la MS cu nr 
6075/28.04.2021;  
      - Alpha Guard -TP2, pentru care s-a trimis adresa la MS cu nr. 6076/28.04.2021 (Pe etichetă este 
trecută eficacitatea: tuberculocid, pe aviz nu este trecută. Concentrațiile soluției de lucru și timpii de 
acțiune de pe aviz si etichetă, nu corespund. Frazele de precauție de pe etichetă: P301+P330+P331, 
nu sunt pe aviz.   
      - Aniosgel 85 NPC -TP1, expirat. 
Sancțiuni 
          Pentru produsul expirat, în cantitate de 1 litru, s-a aplicat o amendă in valoare de 1000 lei 
conform HG 857/2011, art. 33, lit d),  la un CMI din oraș Ianca, Jud. Brăila. 
Probe prelevate în cadrul acțiunii tematice 

În cadrul acestei acțiuni tematice a fost recoltată o probă de produs biocid, conținând 3 
flacoane,  de la CENTRUL DE DIALIZĂ DIAVERUM BRĂILA, cu următoarea destinație: 
- un flacon  de produs dezinfectant de tipul TP1 cu denumirea comercială : “Promanum Pure – 1 l”, 
in vederea testării activității fungicide, proba fiind trimisă la Centrul Regional de Sanatate Publică 
Iași – cu rezultat corespunzator;  
- un flacon  de produs dezinfectant de tipul TP1 cu denumirea comercială: 
“Promanum Pure – 1 l”, in vederea testării activității bactericide, probă trimisă la Direcția de Sănătate 
Publică Ialomița – Laborator microbiologie – probă in lucru; 
Un flacon, contraprobă, păstrat la sediul DSP Brăila.  
 
IUNIE 
 
VIII Acțiune tematică privind condițiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din 
mediul rural, desfășurată în perioada 01.06 – 30.06.2021 
 
  În județul și în municipiul Brăila funcționează un singur operator de apă potabilă: 
     - SC CUP DUNAREA BRAILA SA cu 95 rețele de distribuție apă potabilă zona rurală 
catagrafiate;  dintre acestea, 71 rețele de distribuție apă potabilă zona rurală dețin ASF și au și viză 
anuală și 24 rețele de distribuție apă în zona rurală sunt fără ASF; 
     - în zona rurală Brăila,  sunt catagrafiate 4 Stații tratare  apă potabilă , toate dețin ASF cu viză 
anuală și anume: Stația tratare apă potabilă Gropeni, Stația tratare apă potabilă Chiscani, Stația de 
tratare apă potabilă Victoria și Stația de tratare apă potabilă Roșiori; 
    - nr. fântâni catagrafiate în rural – 4; 
    - pe perioada acțiunii temetice au fost inspectate  4 stații de tratare apă potabilă și 6 rețele de 
distribuție apă potabilă. 
    
IX Acțiune de control privind verificarea respectării legislației în vigoare referitoare la 
materialele în contact cu alimentul, desfășurată în perioada 02.06 – 21.06.2021 
 
În cadrul acțiunii, s-au efectuat un număr de 22 controale și 3 recontroale. Au fost verificați 2 
producători de ambalaje, 3 distribuitori, 13 utilizatori și 3 unități care ambalează produse alimentare. 
Cei doi producători de ambalaje din județul Brăila folosesc ca materie primă polietilena de joasă 
densitate (LDPE) și cartonul pentru care ni s-au pus la dispoziție specificații tehnice despre produs, 
certificate de conformitate eliberate de institute acreditate din UE , informații despre materia primă,  
rezultatul testelor de migrare, rapoarte de încercări. 
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S-au recoltat un număr de  probe conform Metodologiei privind ”Evaluarea Factorilor de Risc Din 
Materiale care Vin In Contact Cu Alimentele” pe anul 2021 care au fost trimise la termenul stabilit 
la Laboratorul Național de Referință din cadrul Centrului Regional de Sănătate Publică București  
și anume: 

- 1Probă/Județ „Monitorizarea obiectelor din ceramică” pentru determinarea metalelor grele 
(Pb, Cd,Cu,Cr) 

        1probă – 4 obiecte - Cana ceramica pentru lapte 250 ml  
- 1Probă/Județ ”Monitorizarea obiectelor teflonate” pentru determinarea metalelor grele 

(Pb,Cd,Cu, Cr,Mn) 
1probă – 4 obiecte - Ibric teflonat 500 ml  

- 1Probă/Județ „Evaluarea migrării globale de componenți pentru obiecte din material plastic 
care vin in contact cu alimentele” 

1 probă -  10 obiecte  din material plastic care se pot umple - Găleata cu capac din PP  
            1 probă – 10 obiecte  din material plastic flexibil - Pungă ambalaj primar păine din PE  
   -   2 Probe/Județ „Evaluarea obiectelor din hărtie si carton” pentru determinare de metale grele 
si formaldehidă 

1 proba – 4 obiecte - Discuri  aurii monoportii din carton plastifiate cu folie 
1proba – 4 obiecte - Tavite T4 plastifiate din carton 
  Recoltarea probelor din material plastic – melamina se vor trimite pe data 03.08.2021, 
conform planificarii din Metodologie la Laboratorul Național de Referință din cadrul Cetrului 
Regional de Sănătate Publică București. 
  
IULIE 
 
X Acțiune tematică privind condițiile de funcționare în unitățile de dializă publice și private, 
desfășurată în perioada 01.07 – 30.07.2021 
 
În cadrul acțiunii tematice de control a MS, în municipiul Brăila au fost verificate 
două unități de dializă private și una publică. 
        Au fost formulate prescripții și recomandări. 
      
          XI Acțiune tematică privind acțiunii tematice de control privind verificarea respectării 
legislației în domeniul aditivilor alimentari destinați consumului uman, desfășurată în perioada 
05.07 – 30.07.2021. 
 
În cadrul acțiunii tematice de control pentru verificarea respectării legislației în domeniul aditivilor 
alimentari destinați consumului uman, s-au efectuat un numar de 35 controale si 11    recontroale la 
unități care utilizează aditivi alimentari. În județul Brăila nu există producători/ ambalatori de  zahăr 
și  producători de aditivi alimentari. Toate controalele s-au efectuat la unități care utilizează aditivi 
alimentari. 
Pentru neconformitățile constatate în cadrul controalelor, au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale 
pentru:  
-  lipsa etichetei in limba româna la 6 aditivi alimentari utilizați si  
- mentinerea în unitate a personalului fără certificatul de instruire profesională privind însusirea 
noțiunilor fundamentale de igienă, conform reglementărilor legale în vigoare 
  S-au formulat prescripții și recomandări cu termene, iar la recontroalele efectuate s-a constatat ca s-
au remediat deficiențele menționate în procesele verbale de constatare. 
 
XII Acțiunea tematică de control în unitățile sanitare cu paturi, desfășurată în perioada 26.07 – 
26.08.2021 
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Urmare a acțiunii tematice a Ministerului Sănătății privind condițiile igienico-sanitare și având în 
vedere prevederile Ordinului MS nr.434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru 
organizarea spitalelor și a unităților de dializă, în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei 
spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și 
suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, în județul și 
municipiul Brăila sunt clasificate 3 unități sanitare, astfel: 

1. Spitalul Județean de Urgență Brăila – nivel curent I; 
2. Spitalul de Psihiatrie “Sf. Pantelimon” Brăila – unitate suport; 
3. Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila – nivel curent III,  

toate funcționând cu Autorizație Sanitară de Funcționare. 
Au fost formulate recomandări, la termenele stabilite au fost efectuate recontroale, costatându-se 
respectarea recomandărilor inspectorile sanitari. 
Au fost aplicate 12  sancțiuni  contravenționale, din care 2 avertismente si 8   amenzi în valoare totală 
de 18400 lei.  
 
 AUGUST 
 
XIII Acțiune tematică pentru verificarea conformității apelor de îmbăiere, desfășurată în 
perioada 02.08 – 31.08.2021 
 
Pe teritoriul județului Brăila sunt 11 unități catagrafiate și anume: 2 bazine de înot, 8 piscine și 1 
ștrand. Nu există zone naturale de îmbăiere neamenajate  și nici  zone naturale de îmbăiere amenajate. 
         Inspectorii sanitari au fost efectuat controale igienico-sanitare  în luna august la toate cele 11  
unități catagrafiate, au fost recoltate 11 probe de apă de îmbăiere de la aceste unitati, din care  6 au 
fost corespunzătoare  și 5  au fost necorespunzătoare. 
 
       Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate  4 amenzi în valoare de 15000 lei și 1 
avertisment. 
 
SEPTEMBRIE 
 
XIV Acțiune de control privind verificarea unităților de învățământ preuniversitar (creșe, 
grădinițe), desfășurată în perioada 20.09 – 30.09.2021 
 
În județul Brăila sunt catagrafiate un număr de 140 unități pentru ocrotirea, educarea, instruirea 
copiilor și tinerilor din care 78 unităti sunt cu ASF eliberată în baza declarației pe propria răspundere 
și  62 unități nu dețin ASF. 
Au fost controlate un număr de: 1 creșă care deține ASF eliberată pe baza declarației pe propria 
răspundere. 
În mediul urban sunt catagrafiate un numar de 3 creșe;  în mediul rural nu există creșe. 
S-au verificat un numar de 20 grădințe, din care  10 unități dețin ASF eliberată în baza declaraței pe 
propria răspundere, iar 10 unități  nu dețin ASF. 
În mediul urban sunt catagrafiate un număr de 40 grădinițe din care 21 sunt  cu program normal , iar 
19 unități sunt cu program prelungit. 
În mediul rural sunt catagrafiate un numar de 90 grădinițe , toate sunt cu program normal. 
        XV Acțiune tematică de control privind verificarea unităților de învățământ 
preuniversitar (școli și licee/colegii/grupuri școlare), desfășurată în perioada 13.09 – 30.09.2021 

 
În municipiul și județul Brăila, numărul total al unităților  pentru ocrotirea, educarea, instruirea 
copiilor și tinerilor catagrafiate este de 145, din care: unități școlare de stat = 105, unități școlare 
private = 2, unități liceale de stat = 36 și unități liceale private = 2. 
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Numărul total al unităților pentru ocrotirea , educarea si instruirea copiilor, controlate este de 34, din 
care: unități școlare de stat = 25, unități școlare private = 0, unități liceale de stat = 8, unități liceale 
private = 1. 
Numărul total al unităților de învățământ  preuniversitar din categoria școli și licee/colegii/grupuri 
scolare, catagrafiate  este de 145, din care: 101 unități dețin autorizație sanitară de funcționare, iar 44 
unități nu dețin autorizație sanitară de funcționare. 
Din cele 145 de unități, 64 sunt situate în mediul urban ( 56 unități dețin autorizație sanitară de 
funcționare, 8 unități nu dețin autorizație sanitară de funcționare ), iar  81 sunt situate în mediul rural 
(45 unități dețin autorizație sanitară de funcționare și 36 nu dețin autorizație sanitară de funcționare). 
Numărul total de  școli catagrafiate (clasele1-8) este 107, din care: 27 de unități sunt situate în mediul 
urban și dețin autorizație sanitară de funcționare, iar 80 de unități se află în mediul rural (45 dețin 
autorizație sanitară de funcționare, iar 35 nu dețin autorizație sanitară de funcționare). 
Numărul total de licee catagrafiate (licee/colegii/grupuri școlare) este de 38, din care: 37 sunt situate 
în mediul urban (29 de unități dețin autorizație sanitară de funcționare, 9 unități nu dețin autorizație 
sanitară de funcționare), iar 1 unitate se află în mediul rural și nu deține autorizație sanitară de 
funcționare. 
Numărul total de unități de învățământ preuniversitar (școli și licee/colegii/grupuri școlare) controlate 
este de 34, din care: 

- 14 unități funcționează în mediul urban (11 unități dețin autorizație sanitară de funcționare, 3 
unități nu dețin autorizație sanitară de funcționare); 

- 20 unități funcționează în mediul rural (13 unități dețin autorizație sanitară de funcționare, 7 
unități care nu detin autorizație sanitară de funcționare). 
Numărul total de unități școlare controlate (școli clasele 1-8) este de 14, din care:  

- 3 unități școlare  din mediul urban care dețin autorizație sanitară de funcționare; 
- 11 unități școlare din mediul rural (8 unități dețin autorizație sanitară de funcționare și 3 unități 

nu dețin autorizație sanitară de funcționare). 
Numărul total de unități liceale controlate (licee/colegii/grupuri școlare) este de 20, din care:  

- 19 unități liceale  din mediul urban (13 unități dețin autorizație sanitară de funcționare și 6 
unități nu dețin autorizație sanitară de funcționare); 

- 1 unitate liceală din mediul rural care nu deține autorizație sanitară de funcționare. 
Nu au fost controlate unități de îngrijire a copiilor pe timp de zi  cu sau fără semiinternat de tipul after 
school, before school, baby–sitting.  
     Nu au fost aplicate sancțiuni: avertismente, amenzi sau suspendări de activitate. 
         
 
OCTOMBRIE 
 
XVI Acțiune tematică privind verificarea respectării legislației în vigoare referitoare la 
alimentele cu destinație nutrițională specială și mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise 
pe aceste produse alimentare, desfășurată în perioada 04.10 – 29.10.2021 
 
În conformitate cu Planul național de actiuni tematice de control în sănătate publică pe anul 2021, în 
perioada 04.10.2021-.29.10.2021 s-a desfășurat acțiunea de control privind verificarea  respectării 
legislației în vigoare referitoare la ”alimentele cu destinație nutrițională specială și mențiunile 
nutriționale și de sănătate înscrise pe aceste produse alimentare”.  
Inspectorii sanitari din județul Brăila  au efectuat un numar de 28 controale la unități de desfacere 
(retaileri). În cadrul acțiunii tematice de control au fost verificate un număr de 23 produse care se 
comercializau în unități de desfacere (supermarketuri, farmacii, magazine alimentare, etc). Toate 
produsele verificate respectă prevederile legale privind etichetarea și metodele de etichetare utilizate, 
prezentarea și publicitarea produselor alimentare cu destinație specială și anume: denumirea 
produsului, elemente particulare ale compoziției calitative și cantitative, valoarea energetică 
exprimată în kj și kcal, cantitatea medie a fiecarui element mineral și a fiecarei vitamine, instructiunile 
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pentru prepararea corespunzătoare, termenul de valabilitate, numărul lotului, 
importatorul/distribuitorul/producatorul produsului.  
Produsele verificate au prezentat ambalajul integru, eticheta  vizibilă și lizibilă, iar produsele 
importate au prezentat eticheta în limba română. 
 În județul Brăila nu există producători și importatori de aceste produse, fapt pentru care nu s-au putut 
verifica buletine de analiză și rapoarte de încercări. În schimb, toate produsele sunt însoțite de 
declarații de conformitate eliberate conform legislației de către distribuitori. 
În timpul controalelor nu au fost constatate neconformități. 
 Au fost prelevate produse cosmetice, conform Metodologiei privind supravegherea 
produselor cosmetice în relație cu sănătatea umană 2021. 
Probele au fost transmise la laboratoarele menționate în metodologie și sunt în lucru. 

NOIEMBRIE 
 
XVIII Acțiune tematică de control privind verificarea respectării conformității cabinetelor de 
medicină dentară la prevederile legale în vigoare, inclusiv verificarea respectării prevederilor 
art. 10 Amalgamul dentar din Regulamentul nr.2017/852 privind mercurul și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr.1102/2008, desfășurată în perioada 01.11 – 30.11.2021 
 
La nivelul județului Brăila există un număr total de 274 cabinete stomatologice din care: 220 sunt în 
mediul urban, iar 54 în mediul rural. 
În cadrul acțiunii tematice de control s-au verificat  un număr de  40 de cabinete dentare din mediul 
urban. Toate cabinetele medicale stomatologice funcționează cu ASF eliberată în baza referatului de 
evaluare, având ca obiect de activitate  
cod CAEN 8623 - Activități de asistență stomatologică ( medicină dentară sistem deschis, închis sau 
semideschis). 
    În cadrul acțiunii tematice de control s-au aplicat 3 sancțiuni contravenționale și anume:  
        -  2 amenzi în valoare de 2200 lei (1 amendă conform HG 857/2011, art.32, lit. g, în valoare de 
1000 (o mie) lei  pentru neîntocmirea documentației evidenței sterilizării și 1 amendă conform HG 
857/2011, art.31, lit. f pentru neinscripționarea recipienților pentru deșeurile medicale) ;      
       -  1 avertisment pentru: cutia cu soluție dezinfectantă nu avea capac și era incomplet etichetată - 
încalcă art. 21 din Ordinul MS nr. 1761/2021 și neafișarea instrucțiunilor de lucru autoclav - încalcă 
prevederile art. 56 din Ordinul MS nr 1761/2021. 
         S-au făcut recomandări cu termene precise, iar la recontroalele efectuate s-a constatat că  
s-au remediat deficiențele constatate. 
      Nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale. 
 
XIX Acțiune tematică privind verificarea respectării conformității unităților acreditate în 
domeniul transplantului la prevederile legale în vigoare și a acțiunii tematice de control privind 
verificarea respectării conformității unităților de transfuzii din spitale(UTS) la prevederile 
legale in vigoare, desfășurată în perioada 01.11 – 30.11.2021 

 
       În județul Brăila funcționează un spital cu U.T.S și anume, Spitalul Județean de Urgență. În 
cadrul spitalului, conform autorizației de funcționare provizorie  sunt un număr de 33 secții și 1215 
paturi. În anul precedent au fost transfuzați, conform 
evidențelor                                                                                                                                                                                                                                               
prezentate 2348 pacienți din care 214  au fost politransfuzați. 
       În municipiul Brăila este catagrafiat un Centru de Transfuzie Sanguină, care funcționează pe 
strada RS Campiniu nr.25.  
Nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale. 
  
DECEMBRIE  
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XX Acțiune tematică privind respectarea legislației referitoare la mențiunile nutriționale și de 
sănătate înscrise pe produsele alimentare, desfașurată în perioada  
06.12 – 14.12.2021 
 
Inspectorii sanitari din județul Brăila au efectuat un numar de 13 controale la retaileri și distribuitori. 
În cadrul acțiunii tematice de control au fost verificate un număr de 41 produse care se distribuiau și 
comercializau în aceste unități.  
Pe ambalajul celor 41 produse alimentare verificate sunt menționate informațiile nutriționale. 
În cadrul controalelor nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale. S-au formulat recomandări 
privind respectarea legislatiei sanitare și a regulamentelor europene  în vigoare reprezentanților 
unităților controlate.  
 

Sinteza acțiunilor tematice stabilite de SCSP Brăila 
 

Acțiuni tematice stabilite de Serviciul de Control în Sănătate Publică județean:    
2 acțiuni  

1. În luna aprilie s-a desfășurat acțiunea stabilită de SCSP Brăila: Verificarea unităților 
care produc, depozitează și comercializează produse specifice Sarbătorilor Pascale. S-au controlat  56 
unitati: 26 magazine alimentare și supermarket-uri,   24 unități de producție (fabrici de dulciuri, fabrici 
de produse lactate, fabrică de conserve pește, fabrică de ulei, unități de cofetărie patiserie), 6 depozite. 
S-au interzis de la comercializare 10 kg de alimente expirate. Pentru neconformitățile  constatate s-
au prescris măsuri cu termene de remediere. S-au efectuat 6 recontroale și s-a constatat că 
neconformitațile au fost  remediate. 

2. În luna decembrie s-a desfășurat acțiunea stabilită de SCSP Băila: Verificarea 
unităților de alimentație publică, magazine alimentare, unități de cofetarie, patiserie, unități de 
producție alimente, care produc, depoziteaza și comercializează produse specifice  Sărbătorilor de 
iarna. Au fost verificate 30 de unităti, astfel:  17 cofetării, patiserii, fabrici de lactate, fabrici de 
dulciuri, 2 depozite de produse alimentare, 10 magazine alimentare și supermarket-uri, 1 măcelărie). 
Nu au fost constatate neconformități. 

       
COMPARTIMENT ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROGRAME DE SĂNĂTATE 

 
 

Activitatea Compartimentului Asisțenta medicală și programe de sănătate presupune 
finanțarea, supravegherea derulării și controlul efectuat în cadrul programelor naționale de sănătate 
publică de la nivelul Județului Brăila. 

In anul 2021, Direcția de sănătate publică, in colaborare cu unitațile spitalicești, a derulat  
urmatoarele programe naționale  de sănătate (reglementate de OMS 377/2017, cu modificarile si 
completarile ulterioare): 
I. Programele naţionale privind bolile transmisibile: 

1. Programul naţional de vaccinare (program derulat de catre DSP Brăila); 
2. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare (program 

derulat de către DSP Brăila); 
3. Programul de supraveghere şi control al infecţiei HIV (program derulat de către Spitalul 

Judetean de Urgentă Brăila); 
4. Programul de supraveghere şi control al tuberculozei (program derulat de către Spitalul de 

Pneumoftiziologie Brăila); 
5. Programul național de supraveghere si limitare a infecțiilor asociate asisțentei medicale si 

a rezistentei microbiene, precum si de monitorizare a utilizării antibioticelor (program derulat de către 
Spitalul Județean de Urgență Brăila); 
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II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă 
(program derulat de către DSP Brăila); 
IV.1.1 Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat; 
Subprogramul de depistare precoce activa a cancerului de col uterin prin efectuarea testarii Babes-
Papanicolau la populația feminină eligibilă, in regim de screening (program derulat de către Spitalul 
Județean de Urgență Brăila); 
IV.2  Programul național de sănătate mintală si profilaxie in patologia psihiatrică (program derulat de 
către Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila); 
IV.3.1  Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană; 
Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană (program derulat de către 
Spitalul Județean de Urgență Brăila ); 
V.1. Programul de evaluare si promovare a sănătății si educație pentru sănătate;  
Subprogramul de evaluare si promovare a sănătății si educație pentru sănătate (program derulat de 
către DSP Brăila); 
VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului: 

VI.1.Subprogramul de nutriție si sănătate 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 Brăila); 
1.2. Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere (program derulat de către 

Spitalul Judetean de Urgență Brăila); 
1.5. Prevenirea deficiențelor de auz prin screening auditiv la nou-nascuți (program derulat de 

către Spitalul Județean de Urgență Brăila); 
VI.2.Subprogramul de sănătate a femeii 
Intervenţia: 
2.4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh (program derulat de către Spitalul Județean de 

Urgență Brăila). 
 
De asemenea, conform Ordinului ministrului sănății nr. 5/2020 se deruleaza  Acțiuni prioritare 

pentru monitorizarea, tratamentul si îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI si Acțiuni prioritare 
pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut (Ordinul ministrului 
sănătătii nr. 450/2015)-acțiuni derulate de către Spitalul Județean de Urgență Brăila. Din 23.03.2020, 
Ordinul MS 489 aprobă modul de administrare, finanțare si implementare a acțiunilor prioritare 
pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacienților critici, cu infecții emergente si reemergente 
(AP-IE/RE), activitate desfașurată de către Spitalul Județean de Urgență Brăila. 
  I. Programele naţionale privind bolile transmisibile: 
    1. Programul naţional de vaccinare  
Are ca obiectiv protejarea sănătății populației împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin 
vaccinare. In cadrul programului, se distribuie cu titlu gratuit medicilor de familie vaccinurile 
prevăzute in Calendarul național de vaccinare si se finanțează, in principal, plata serviciilor de 
inoculare, vaccin efectuat de către medicii de familie (27 lei/inoculare). Programul este derulat de 
către DSP Brăila. 
Bugetul anului 2021 este în sumă de 1557 mii lei,  sursa Buget de Stat -M.S. 
 La data de 31.12.2021 s-a finanțat suma de 1468,7 mii lei. 
Execuția bugetară = 94,33%. 
2. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare 
Are ca obiectiv principal menținerea sub control a incidenței bolilor transmisibile prioritare. In cadrul 
programului se finanțează, in principal, achiziția de vaccin, medicamente si materiale sanitare, 
precum și servicii de analiză a probelor trimise la Institutul Cantacuzino in cazul epidemiilor. 
Programul este derulat de catre DSP Brăila. 
Bugetul 2021 este în sumă de 128 mii lei pentru sursa Buget de Stat - M.S. 
La data de 31.12.2021 s-a finanțat suma de 126,6 mii lei  
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Execuția bugetară = 98,96% 
Ordinul MS/820/14.05.2020, include Spitalul Județean de Urgență Brăila, în lista unităților care 
desfasoară activități de testare în laborator prin metoda RT-PCR, pentru depistarea infecției cu virusul 
SARS COV-2 a persoanelor stabilite prin metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut 
cu noul coronavirus . 
Programul este derulat de către Spitalul Județean de Urgența Brăila. 
Bugetul 2021 este in sumă de 3124 mii lei , sursa Buget de Stat-MS.  
La data de 31.12.2021 s-a finanțat suma de 3123,9 mii lei  
Execuția bugetară = 99,99%. 
DSP Brăila începe activitatea de testare în laborator prin metoda RT-PCR- Ordinul MS 1272/ 14.07 
2020. 
Bugetul 2021 este în sumă de 617 mii lei , sursa Buget de Stat-MS. 
 La data de 31.12.2021 s-a finanțat suma de 660,9 mii lei 
Execuția bugetară = 99,99%. 
Prin Hotărârea nr.284/30.07.2021, Comitetul Județean de Situații de Urgență Brăila, hotărăște 
suspendarea temporară a activității Laboratorului de diagnostic SARS-CoV-2 din cadrul DSP Brăila 
3. Programul de supraveghere şi control al infecţiei HIV 
Are ca obiectiv asigurarea tratamentului bolnavilor HIV/SIDA. In cadrul programului se finanțează 
achiziția de medicamente antiretrovirale. 
Programul este derulat de catre Spitalul Județean de Urgență Brailă. 
Bugetul 2021 este in sumă de 1547 mii lei , sursa Buget de Stat-MS.  
La data de 31.12.2021 s-a finanțat suma de 1547 mii lei  
Execuția bugetară = 100% 
La nivelul DSP Brăila, prin Laboratorul de analize medicale se face testarea HIV la categoriile de risc 
populațional dar și la cerere. 
Bugetul 2021 este în sumă de 2 mii lei pentru sursa Buget de stat- M.S.  
La data de 31.12.2021 s-a finanțat suma de 1,9 mii lei. 
Execuția bugetară = 99,82% 
 
4. Programul de supraveghere şi control al tuberculozei  
Are ca obiectiv asigurarea tratamentului bolnavilor TBC precum si preventia răspândirii acestei boli. 
În cadrul programului se finanțează achiziția de medicamente si materiale sanitare antituberculoase. 
Programul este derulat de catre Spitalul TBC Brăila. 
Bugetul 2021 este în sumă de 253 mii lei pentru sursa Buget de stat- M.S.  
La data de 31.12.2021 s-a finanțat suma de 253 mii lei. 
Execuția bugetară =100 %  
5. Programul național de supraveghere si limitare a infecțiilor asociate asistenței 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 către Spitalul Județean de Urgență Brăila. 
Programul nu a fost bugetat in anul 2021 iar Spitalul Județean de Urgență Brăila nu este unitate 
spitaliceasca sentinelă. 
Se raporteaza trimestrial, la Institutul Național de Sănătate Publică București, doar numarul infecțiilor 
asociate asistenței medicale din unitatea spitaliceasca. 
    II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi 
muncă 
Programul este desfășurat de către DSP Brăila  și are ca obiectiv, protejarea sănătății publice prin 
prevenirea îmbolnavirilor asociate factorilor de risc determinanți din mediul de viata si munca. Se 
efectueaza monitorizarii a unor factori de risc pentru sănătatea publică. 
Bugetul 2021 este în sumă de 13 mii lei pentru sursa  Buget de stat- M.S.  
La data de 31.12.2021 s-a finanțat suma de 12,7 mii lei. 
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Execuția bugetară = 97,57% 
IV.1. Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat; 
Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testarii 
Babeș-Papanicolau la populația feminină eligibilă, în regim de screening 
Are ca obiectiv asigurarea accesului grupurilor țintă la testarile Babeș-Papanicolau necesare depistării 
cancerului de col uterin. În cadrul programului se finanțează costurile pentru testele Babeș- 
Papanicolau (83 lei/test). 
Programul este derulat de către Spitalul Județean Brăila. 
Bugetul 2021 este în sumă de 5 mii lei pentru sursa Buget de stat-AAPL- M.S. 
Din bugetul anual, până la data de 31.12.2021 nu  se finanțase  nici o sumă. 
Execuția bugetară = 0% 
IV.2  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică 
Are ca obiectiv promovarea sănătăţii mintale la locurile de muncă precum și asigurarea accesului la 
programe de sănătate mintală specifice pentru copii şi adolescenţi. 
Programul este derulat de către Spitalul de Psihiatrie Brăila. 
Bugetul 2021 este în sumă de 5 mii lei pentru sursa Buget de Stat- M.S. 
La data de 31.12.2021 s-a finanțat suma de 4,8 mii lei. 
Execuția bugetară = 97,13% 
V. 1. Programul de evaluare si promovare a sănătății și educație pentru sănătate;  
Subprogramul de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate 
Obiectivul programului este îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin promovarea unui stil de 
viață sănătos și combaterea principalilor factori de risc.  
Programul este desfasurat de catre DSP Brăila. 
Bugetul 2021 este în sumă de 11 mii lei  sursa Buget de Stat- M.S. 
La data de 31.12.2021 s-a finanțat suma de 10,9 mii lei. 
Execuția bugetară = 98,93% 
 
VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 

VI.1.Subprogramul de nutriție și sănătate a copilului: 
Intervenţia: 
1.1. Profilaxia distrofiei la copiii cu vârsta cuprinsă intre 0-12 luni, care nu beneficiază 

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

distrofiei la copiii până in varsta de 1 an care nu beneficiază de lapte matern, conform prevederilor 
legale în vigoare. 
Programul este desfășurat de către DSP Brăila prin colaborarea cu primăriile din județ și distribuirea 
de către acestea a laptelui praf, pe baza rețetelor emise de către medicii de familie.  
Bugetul 2021 este în sumă de 5 mii lei  sursa Buget de Stat- M.S. 
La data de 31.12.2021 s-a finanțat suma de 4,9 mii lei. 
Execuția bugetară = 99,86% 
VI.1.Subprogramul de nutriție si sănătate a copilului: 

Intervenţia: 
1.2. Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere  
Programul are ca obiectiv administrarea de soluţii pentru alimentaţie parenterală şi alimente 

cu destinaţie medicală specială, pentru copilul cu greutate mică la naştere, în scopul recuperării 
nutriţionale a acestuia şi prevenirii malnutriţiei protein-calorice; administrare în timpul spitalizării 
sau în regim ambulatoriu. 
Programul este derulat de către Spitalul Județean Brăila. 
Bugetul 2021 este în sumă de 7 mii lei pentru sursa Buget de stat-AAPL- M.S. 
La data de 31.12.2021 s-a finanțat suma de 5,7 mii lei. 
Execuția bugetară = 81,46 % 

Intervenţia: 
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1.5. Prevenirea deficiențelor de auz prin screening auditiv la nou-nascuti (program 
derulat de către Spitalul Județean de Urgența Brăila); 

Programul are ca obiectiv dotarea unităților sanitare cu echipamente medicale de screening 
auditiv prin otoemisiuni acustice care nu necesita consumabile. 
Bugetul 2021 este in sumă de 5 mii lei pentru sursa Buget de stat-AAPL- M.S. 
La data de 31.12.2021 s-a finanțat suma de 4,9 mii lei. 
Execuția bugetară = 99.58% 

VI.2.Subprogramul de sănătate a femeii 
Intervenţia: 

2.4 Intervenția pentru profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 
Programul are ca obiectiv administrarea imunoglobulinei umane anti-D antepartum sau postpartum. 
Programul este derulat de catre Spitalul Județean Brăila. 
Bugetul 2021 este in suma de 15 mii lei pentru sursa Buget de stat-AAPL- M.S. 
La data de 31.12.2021 s-a finanțat suma de 14,9 mii lei. 
Execuția bugetară =99.53% 
Acțiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si îngrijirea pacienților critici din secțiile 
ATI 
Programul are ca obiectiv finanțarea materialelor sanitare și a medicamentelor necesare realizării 
activitatilor specifice monitorizării, tratamentului si îngrijirii pacientilor critici din secțiile ATI, 
prevazute in Ordinul MS nr. 5/2020. 
Programul este derulat de catre Spitalul Județean Brăila. 
Bugetul 2021 este în sumă de 265 mii lei pentru sursa Buget de stat-AP-AAPL- M.S. 
La data de 31.12.2021 s-a finanțat suma de 265 mii lei. 
Execuția bugetară = 100%. 
 
Acțiuni prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular 
cerebral acut 
Programul are ca obiectiv finanțarea 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 Județean Brăila. 
Pentru anul 2021, această acțiune prioritară nu a fost bugetată 
Acțiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții 
emergente si reemergente (AP-IE/RE) 
Aceasta activitate se adreseaza pacienților cu infecții emergente si reemergente din cadrul unitaților 
sanitare care au în structură secții/compartimente de boli infecțioase adulți/copii pentru îngrijirea 
cărora costurile specifice nu pot fi acoperite din fondurile obținute pe baza contractelor cu casele 
județene de asigurări (Ordinul MS nr. 489/2020). 
Programul este derulat de către Spitalul Județean Brăila. 
Bugetul 2021 este in suma de 300 mii lei pentru sursa Buget de stat -AP-AAPL- Fond de rezeva 
bugetara. 
La data de 31.12.2021 s-a finanțat suma de 300 mii lei. 
Execuția bugetară = 100%. 
    In anul 2021, pentru Programul de supraveghere şi control al tuberculozei si pentru Acțiuni 
prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI au fost 
prevazute sume din Fondul de rezerva bugetara, executia fiind zero. 
 
 
Activitatea din cadrul compartimentului presupune intocmirea cererilor de finanțare, întocmirea 
deconturilor, verificarea stocurilor de medicamente transmise de spitale si intocmirea situatiei 
stocurilor pentru programele derulate de DSP Brăila, întocmirea indicatorilor prin calcularea 
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costurilor aferente programelor precum si orice alta situație cerută de unitatile naționale de 
management ale programelor de sănătate sau MS-Agentia naționala de programe. 
Dupa comunicarea facuta de MS la fiecare inceput de an dar si periodic, odată cu modificarea 
bugetelor aferente programelor de sănătate, se întocmesc contractele si actele adiționale cu spitalele 
brailene precum si împartirea pe articole bugetare a bugetului alocat fiecarui program derulat de catre 
DSP Braila. 
 

 
 
 

Compartimentul Statistică şi 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 
la nivelul tuturor unităţilor sanitare din judeţul Brăila. 
 În baza protocolului dintre Ministerul Sănătății şi Institutul Naţional de Statistică s-a efectuat 
codificarea a aproximativ 6.482 de buletine de deces. În urma prelucrării datelor din buletinele de 
deces au rezultat indicatori de mortalitate dupa locul producerii fenomenului statistic și cauza care a 
dus la deces precum și pe grupe de vârstă. Lunar s-a întocmit Registrul deceselor cu cauză violentă 
în colaborare cu  Serviciul de Medicină Legală.    
S-au prelucrat şi codificat: 
  - fişe de deces perinatal - 12 
  - fişe de deces 0-1 an - 8 
  - fişe de deces 1-4 ani - 4 
S-au realizat :  
 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 (deces în spital/ deces la domiciliu 
/deces în altă parte)  

 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  cu 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 2021 ; 
 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 

2021 de la spitalele publice şi private, Serviciul de Ambulanţă şi cabinetele private; 
 Centralizarea indicatorilor de morbiditate în cabinetul medicului de familie pe 999 coduri de 

boală, grupe de vârstă și sexe; 
 Centralizarea morbidităţii în ambulatoriul integrat spitalului. 
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 Sinteza anuală a stării de sănătate a populaţiei si a activităţii medico-sanitare pe 
anul 2021 
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;  
 Actualizarea informațiilor cuprinse în Registrul medicilor din județul Brăila, concomitent cu 
acordarea codurilor de parafă, conform O.M.S nr.1059 / 2003 privind declararea nominală obligatorie 
și evidența medicilor. S-a actualizat Registrul Medicilor care își desfășoară   activitatea în județul 
Brăila și s-au acordat 25 coduri de parafă. Concomitent s-a continuat verificarea datelor privind 
medicii din unitățile sanitare publice și private în colaborare cu serviciile de resurse umane. 
 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. 
 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 2021, activitățile compartimentului RUNOS, prevăzute în 
R.O.F., s-au desfăşurat conform prevederilor legale, respectându-se termenele impuse, astfel: 
 pentru ocuparea posturilor vacante s-au organizat proceduri de concurs si proceduri de ocupare 

fara concurs, conform OMS nr. 905/2020, dupa cum urmeaza: 
- 16 proceduri de ocupare prin concurs pentru 15 posturi vacante, ocupându-se 10 posturi, cu 

mențiunea ca pentru postul de director executiv adjunct sănătate publică și postul de medic în 
specialitatea epidemiologie s-au organizat câte 3 proceduri, nedepunându-se niciun dosar de 
înscriere pentru niciuna dintre functii;  

- 9 proceduri de ocupare fără concurs pentru 12 posturi vacante, din cele 21 repartizate pe 
perioadă determinată instituției noastre, ocupându-se 7 posturi, precizez că pentru postul de 
medic epidemiolog s-au organizat 3 proceduri, nedepunându-se niciun dosar de înscriere la 
niciuna. 

La 31.12.2021, la nivelul Direcției de Sănătate Publică a județului Brăila, din cele 60 posturi 
repartizate pe perioadă nedeterminată erau ocupate 50 posturi, iar din cele 21 posturi repartizate pe 
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perioadă determinata, în starea de alertă, erau ocupate 13, personalul medico-sanitar fiind astfel 
suplimentat față de anul 2020 cu 19 persoane. 
 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 21 noiembrie 2021; 

 s-au operat modificările survenite in situaţia funcţiilor publice pe portalul ANFP; 
 s-a asigurat, conform termenelor legale 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 si s-au inregistrat contractele de munca individuale incheiate in anul 2021; 

 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 2020; 

 s-au intocmit lucrări pentru Ministerul Sănătăţii şi alte instituţii, la solicitarea acestora; 
 s-au întocmit in termenele impuse de legislatia aferenta 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 conform prevederilor legale; 
 s-au desfasurat alte activitati specifice compartimentului RUNOS: 

- actualizarea dosarelelor profesionale şi de personal; 
- evidenţa efectuării concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată, 

a orelor suplimentare şi a recuperărilor pentru întreg personalul; 
- evidenţa si completarea condicilor de prezenţă cu situaţia zilnică a fiecărui salariat şi 

întocmirea pontajului lunar; 
- adeverinte cu drepturile salariale solicitate de fosti angajati ai institutiei, necesare pentru 

dosarul de pensie; 
- situaţii privind stagiile medicilor rezidenţi; 

 s-au eliberat la solicitarea salariatilor: 
- adeverinţe cu zilele de concediu medical; 
- adeverinţe pentru bănci; 
- adeverinte in vederea completarii dosarelor de pensie; 
- alte adeverinte solicitate cu privire la date de personal si/sau salarizare. 
- 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 L153 privind registrul public al persoanelor platite din fonduri 

publice; 
 in perioada ianuarie-decembrie 2021 s-a asigurat activitatea de secretariat pentru comisia de 

examinare a persoanelor care au urmat cursuri de instruire privind notiunile fundamentale de 
igiena. 

 
COMPARTIMENT CONTABILITATE 
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Activitatea directorului executiv adjunct economic al Direcției de Sănătate Publică Braila în 
anul 2021, 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 2021 avand un buget aprobat în suma de 72.396 mii lei din urmatoarele 
surse de finanțare:  

 Bugetul de Stat = 72.096 mii lei  
 Venituri proprii din prestări servicii conf HG 59/2003 = 300 mii lei  

 

 

 Bugetul anului 2021 a fost alocat pentru mai multe destinatii dupa cum urmează : 
- Cheltuieli de personal – 6.603 mii lei; 
- Cheltuieli cu bunuri si servicii – 60.538 lei; 
- Cheltuieli cu transferuri – 4.792 mii lei; 
- Cheltuieli pentru investitii DSP Braila – 463 mii lei 

 

 

 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                                                                         1.029  
Buget tichete de masa stimul pentru vaccinare      2.904 
Buget PNS derulate de DSP Brăila                                                                          2.377 
Buget actiuni de sanatate AAPL                                                                             41.469 

72096

300
Buget alocat de Ministerul Sanatatii pentru anul 2021 in mii lei

Buget de Stat Venituri proprii DSP
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Buget cabinete de medicina scolara                                                                          6.590 
Buget PNS derulate de spitalele din subordinea AAPL                                      6.169 

 

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

          mii lei 
Buget alocat UAMS Ianca  415 
Buget alocat asistentei medicale comunitare alocate UAT din jud Brăila 1.904 
Buget alocat centrelor de vaccinare din jud. Braila 2.429 
Buget alocat cheltuielilor de carantina si alocatie de hrana       7 
 

 

           În activitatea zilnică pe tot parcursul anului 2021, in cadrul compartimentului financiar 
contabil s-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 
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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 48.059 mii lei  pentru plata cheltuielilor de personal pentru unitățile de primiri urgente, 
medici rezidenți, dispensare TBC și CSM, cabinete de medicină sportivă, cabinete de planning 
familial și cabinetele medicale școlare și dentare din unitățile de învățământ, buget executat în procent 
de 99,73%  și finanțare în suma totală de 2.319 mii lei pentru plata cheltuielilor de personal către 
asistenți comunitari și mediatorii sanitari în 25 de unități administrativ teritoriale din județ, precum și 
pentru cheltuielile Unității Medico – Sociale Ianca, buget executat în procent de 99,58%.    
 În conformitate cu situația financiară aferentă trim.IV al anului 2021 transmisă la Direcția 
Financiară din cadrul Ministerului Sănătății, execuția totală aferentă bugetului alocat către Direcția 
de Sănătate Publică Brăila a fost de 71.270 mii lei, reprezentând 98,44% și se clasifică astfel : 
- 71.009 mii lei la sursa Buget de Stat reprezentând 98,49%,  
- 261 mii lei la sursa venituri propria DSP Brăila reprezentând 87,00%.   
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 Din punct de vedere al structurii platilor efectuate in  cursul anului 2021 situatia se prezinta 
astfel: 

- Cheltuieli de personal – 6.601 mii lei; 
- Cheltuieli cu bunuri si servicii – 60.164 lei; 
- Cheltuieli cu transferuri – 4.736 mii lei; 
- Cheltuieli pentru investitii DSP Braila – 454 mii lei 

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

Indicator 
Prevederi 
bugetare 
aprobate 

Plati 
efectuate la 
31.12.2021 

Executie 
buget % 

Cheltuieli de personal  6603 6601 99.97% 
Cheltuieli pentru bunuri si servicii, din 
care : 

6245 6085 97.44% 

Cheltuieli de administrare DSP 964 955 99.07% 

tichete de masa - stimul pentru vaccinare 2904 2904 100.00% 

PN DSP Braila 2377 2226 93.65% 

Finantarea unor actiuni de sanatate 41469 41424 99.89% 

Finantarea programelor nationale de 
sanatate din cadrul unitatilor sanitare 

6168 6115 99.14% 

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

6590 6506 98.73% 

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

415 415 100.00% 

Transferuri din bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru finantarea 
sanatatii 

1904 1851 97.22% 

Cheltuieli cu centrele de vaccinare 2429 2429 100.00% 
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Buget alocat cheltuielilor de carantina si 
alocatie de hrana 

7 6 85.71% 

Cheltuieli de capital 463 454 98.06% 
TOTAL 72293 71886 99.44% 

 
Veniturile proprii ale Direcției de Sănătate Publică Brăila  se compun din: 
Venituri proprii din prestari servicii către populație, conform bugetului aprobat în suma de 

300 mii lei din care s-a încasat suma  de 347 mii lei reprezentand un procent de 115,67% din bugetul 
prevăzut pentru anul financiar 2021 sume ce au provenit din încasari pentru prestații realizate de 
laborator și compartimentele funcționale ale Direcției de Sănătate Publică a județului Brăila pe baza 
Ordinului Ministrului Sănătății nr. 208/2012 și a Ordinului nr 1030/2009 cu privire la stabilirea 
tarifelor.  Din acest punct de vedere directorul executiv adjunct economic a urmărit veniturile realizate 
pe diferite tipuri de activități prestate către terți.  
 Situaţiile financiare trimestriale ale instituției, au fost elaborate si transmise on-line prin 
aplicatia dedicata a Ministerului Sănătății precum si transmise in original cu posta 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 31.12.2021, 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 121/2021. 
 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 confirmata de directorul executive care atesta 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 compartimentul financiar contabil a 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 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. 
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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.  

 
COMPARTIMENTUL   ADMINISTRATIV MENTENANTA 

 
Activitatea compartimentului Administrativ Mentenanta din cadrul Directiei de Sanatate 

Publica Braila se desfasoara pe baza bugetului de venituri si cheltueli aprobat si repartizat de 
Ministerul Sanatatii, in conformitate cu sarcinile ce revin compartimentului, pe anul 2021 s-au 
desfasurat urmatoarele activitati: 

1. s-au intocmit si s-au transmis catre MS documentatii privind programul de investitii pe anul 2021 
in valoare de (200 mii lei din venituri proprii si 263 mii lei din bugetul de stat) aceastea fiind 
repartizate astfel: 
- la articolul 71.01.02 – 175 mii lei VP si 263 mii lei BS, 
- la articolul 71.01.30 – 25 mii lei VP. 

Fondurile alocate au fost cheltuite in proportie de 100% pentu cele repartizate din bugetul de stat si 
in proportie de 96.5% pentru cele din venituri propria. 

2. s-au intocmit si s-au transmis catre MS documentatii privind programul de investitii pe anul 2022 
in valoare de: 
- 362 mii lei din bugetul de stat, aceastea fiind repartizate pentru dotari cu aparatura medicala 

de laborator si dotari independente la articolele 71.01.02 si 71.01.30. 
- 230 mii lei din venituri proprii, aceastea fiind repartizate pentru dotari independente, maşini, 

echipamente şi mijloace de transport, alte active fixe si reparaţii capitale aferente activelor 
fixe la articolele 71.01.02, 71.01.30 si 71.03. 

3. s-au intocmit si s-au transmis catre MS documentatii privind programul de investitii pe anul 2021 
in valoare de 15.042 mii lei din bugetul de stat, pentru Spitalul Judetean de Urgenta Braila, 
Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon Braila si Spitalul Orasenesc Faurei din care sau alocat 395 
mii lei fonduri din bugetul de stat pe anul 2021 la titlul 51, articolul 51.02 ,,Transferuri de 
capital”, alineatul 51.02.22 ,,Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru 
finantarea aparaturii medicale si a echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate”, pentru 
Spitalul Judetean de Urgenta Braila, suma ce a fost disponibilizata deoarece furnizori nu si-au 
respectat termenele de livrare. Suma disponibilizata a fost prevazuta ca si credit de angajament 
din bugetul de stat pentru anul 2022.   

4. s-au intocmit si s-au transmis catre MS documentatii privind programul de investitii pe anul 2022 
in valoare de 15.201 mii lei din bugetul de stat, aceastea fiind repartizate pentru Spitalul Judetean 
de Urgenta Braila, Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon Braila si Spitalul Orasenesc Faurei. 

5. s-au monitorizat lunar cheltuielile de capital/investitii ale unitatilor sanitare din subordinea MS 
cat si din subordinea administratiei publice locale, inclusiv ale institutiei noastre si s-au transmis 
la MS documentatii privind cheltuielile de natura investitiilor din veniturii proprii aprobate de 
MS pentru anul 2021.  

6. s-a raportat la MS situatia cladirilor si terenurilor aflate in administrarea DSP Braila, retrocedate 
cat si cele aflate in domeniul public al statului pentru unitatea noastra si pentru unitatile sanitare 
aflate in subordinea MS si cele aflate in subordinea autoritatilor publice locale;  



32 
 

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

 
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

 
În cadrul compartimentului de achiziții publice, personalul de specialitate, în cursul anului 

2021, a desfășurat urmatoarele activități : 
- a asigurat codificarea produselor, serviciilor în sistemul de grupare și codificare CPV;  
- a întocmit planul anual al achizițiilor publice pentru exercițiul financiar 2021; 
- 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; 
- a ținut evidența contractelor de achiziție publică la nivelul întregii instituții; 

Situația achizițiilor publice în raport cu planul anual de achiziții publice aprobat in anul  2020 se 
prezinta astfel: 
- 30 acte adiționale; 
- 378 dosare achiziție publică din care 352 achizitii realizate on-line prin platforma SEAP. 

 
COMPARTIMENT AVIZE/AUTORIZĂRI 

 
 În baza OMS nr. 1030/2009 cu modificări, s-au eliberat conform Registrului de autorizații nr. 
1/06.01.2020 : 
 
- 68 autorizații sanitare de funcționare din care: 
- 2 autorizații sanitare de funcționare  in baza declaratiei pe proprie raspundere , din care în sistem 
public 2 și în sistem privat 0; 
- 24 notificări privind certificarea conformității  din care în sistem public 9 și în sistem privat 15; 
- 276 notificări privind asistență de specialitate de sănătate publică din care   în sistem public 41 și în 
sistem privat 235; 
- 12 vize anuale, din care în sistem public 0  și în sistem privat 12. 
 

Totodată, în baza OMS nr. 1159/2010 – privind aprobarea listei unităților de asistență 
medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de 
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conducere și a conducătorilor de autovehicole sau tramvaie, s-au avizat 3 autorizații de funcționare, 
din care 0 pentru unitate sanitară publică și 3 pentru unități private. 

Conform Legii nr. 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, in anul 2021 au fost 
înregistrate și repartizate  - comp. Inspecție  un număr de 5588 declarații pe proprie răspundere,. 

 
În anul 2021 au fost înregistrate în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale,  în conformitate 

cu legislaţia în vigoare, un numar de 29 certificate de înregistrare și radiate din RUC un numar de 16 
certificate de înregistrare. 
 
 

COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL 
 

 
S-au înregistrat un numar de 31 solicitări în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public, cu modificări, în anul 2021, față de 37 solicitari în anul 2020. În două 
cazuri, în anul 2020, s-au solicitat cereri conforme, dar solicitanții au renunțat, rămânând astfel 35 de 
solicitări. 

Toate solicitarile au fost rezolvate favorabil, atât în anul 2021, cât și în anul 2020. 
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, 
rapoartele întocmite, precum și componența Comisiei de monitorizare și competență profesională din 
cadrul DSP Brăila, măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
documentația ce trebuie depusă în vederea autorizării sanitare, informații privind calitatea apei în 
Județul Brăila, atât în anul 2021, cât și în anul 2020. În plus, în anul 2020 au mai fost depuse solicitări 
de informații cu privire la modul de realizare a achizițiilor de reactivi și materiale sanitare. 

 
Au fost înregistrate un numar de 255 petiții în anul 2021, iar în anul 2020 un numar de 259 

petiții. În anul 2020 au fost rezolvate un numar de 210 petiții, 17 fiind rezolvate în anul 2021, iar în 
anul 2021 au fost rezolvate un număr de 221 petiții, 6 fiind rezolvate în anul 2022, diferența de 28 nu 
s-au putut finaliza din cauza netrimiterii de către petent a Declarației de consimțământ privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 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, măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, depozitarea necorespunzătoare a alimentelor, calitatea apei, etc., atat în anul 2021, cât și 
în anul 2020. 

 
În vederea satisfacerii cererilor populației s-a organizat și afișat programul de audiențe al 

conducerii D.S.P.J. Brăila, în cadrul căruia s-au înregistrat un numar de 10 audiențe în anul 2020 și 
un numar de 13 audiențe în anul 2021, 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 2020, cât și în anul 2021, 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.  
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COMPARTIMENT REGISTRATURĂ  ȘI  SECRETARIAT 
 

            -s-au  inregistrat  si  s-a  tinut  evidenta  lucrarilor  primite  sau  transmise  prin  fax sau e-mail 
a uni  numar  de  17023 documente; 
            -s-a  asigurat  transmiterea  corespondentei  in  cadrul  compartimentelor  functionale  ale  
Directiei  de Sanatate  Publica, cu  confirmarea  primirii  acestora  si   transmiterea  raspunsurilor  
prin  intermediul  postei/ postei  militare,  in  functie  de  specificul  lucrarii; 
            -s-a  intocmit  evidenta  deplasarilor  in  teren  ale  salariatilor  Directiei  de  Sanatate  Publica,  
fiind  inregistrate  un  numar  de  777 ordine  de  deplasare; 
            -pe  parcursul  anului  s-a  asigurat  evidenta  datelor  de  contact  ale  institutiilor  publice  
locale   si  centrale,  precum  si  a  persoanelor  care  fac  parte  din  conducerea    acestora  si  
actualizarea  lor. 

 
COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN  

 
Compartimentul de audit public intern funcționeaza în cadrul D.S.P. Brailă în directa 

subordine a directorului executiv , având ca misiune acordarea de consultanța și asigurări rezonabile 
privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor , de control și de guvernanța și oferind 
recomandări pentru îmbunătățirea acestora . 

În conformitate cu ștatul de funcții aprobat , structura de audit public intern este prevăzută cu 
o funcție de execuție care a fost ocupată prin concurs de recrutare externă  incepand cu data de 
13.09.2021. 
In perioada de raportare compartimentul a realizat urmatoarele activități :  

1. Planificarea activității de audit public intern prin elaborarea și aprobarea Planul multianual de 
audit public intern pentru perioada 2021-2023 cu nr. 16262 /26.11.2021 și pe baza acestuia a 
Planului anual pe 2021 înregistrat sub nr. 16263/26.11.2021  

2. Asigurarea cadrul metodologic și procedural aferent activității de audit public intern prin 
actualizarea procedurilor de lucru PL 103-01 și PL 103-02. Astfel toate activitățile declarate 
procedurale sunt  acoperite cu proceduri. 

3. Derularea misiunii de audit public intern “Evaluarea activităților desfășurate în cadrul 
Compartimentului Statistică/informatică in sanatate publica  pentru îndeplinirea obiectivelor 
acestuia, inclusiv evaluarea implementarii SCI/M” . Aceasta a fost o misiune de asigurare 
(audit de regularitate ) incheiată cu zece constatări și un număr de 15 recomandări , așa cum 
rezultă din Raportul avizat de către directorul executiv al D.S.P. Brăila sub nr. 1249 / 
27.01.2022 . Nu au fost constatate iregularități . Ca urmare Planul de audit pentru anul 2021 
a fost realizat în proporție de 100% .  

4. Activitatea de consiliere a avut un caracter informal și a fost destinată facilitării înțelegerii 
standardelor de control intern managerial , elaborării procedurilor, implementării unor 
recomandări , etc.  

5. Activitatea de pregătire profesională s-a desfășurat sub formă de studiu individual , pentru 
îmbunătățirea cunoștințelor si abilităților profesionale potrivit art. 2.2.7.3. din OMS 683/2014 
privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Sănătății . pe teme aprobate de către 
directorul executiv . 

6. Activitatea de raportare s-a concretizat în elaborarea Raportului privind activitatea de audit 
public intern aferentă anului 2021 desfășurată la nivelul D.S.P. Brăila , raport transmis sub nr. 
1354/28.01.22 în atenția Ministerului Sănătății , Biroul Audit Public Intern , precum si în 
atenția Camerei de Conturi Brăila cu adresa nr. 4027/14.03.2022 .  
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COMPARTIMENT 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 2021 au fost instrumentate la Judecatoria Braila 6 dosare , dintre care unul este în 
curs de soluționare, patru admise pentru DSP Brăila , unul admis în parte pentru petent (sentință 
apelată de DSP Brăila, apel admis, cu reducerea cuantumului amenzii). 
 La Tribunalul Braila au fost instrumentate 9 dosare, dintre care : unul admis in apel pentru 
DSP Brăila, cu reducerea cuantumului amenzii; al doilea - o menținere a sentintei din fond in favoarea 
DSP Braila; al treilea – admitere apel in sensul reducerii cuantumului amenzii; al patrulea – s-a admis 
apelul DSP Braila, cu schimbarea în tot a sentinţei şi în rejudecare, s-a respins ca nefondată plângerea 
contravențională ; al cincilea - instanța a respins apelul declarat de DSP Brăila ca nefondat ; al saselea 
– s-a respins ce nefondat apelul formulat de către reclamanta și s-au menținut ca valabile actele 
întocmite de către Comisia de malpraxis de pe lângă DSP Brăila ; al șaptelea – s-a respins apelul 
formulat de DSP Brăila ca nefondat, s-a menținut soluția Judecătoriei Brăila de anulare a procesului 
verbal de contravenţie; al optulea dosar – contestație în anulare formulată de un petent, acțiune 
respinsă ; al nouălea - anulare act administrativ , acțiune promovată de DSP Brăila, fiind pronunțată 
suspendarea actului administrativ până la soluționarea definitivă și admisă în parte cererea, cu recurs 
formulat.    
 S-au mai instrumentat la : Tribunalul Buzau – 1 dosar în curs de soluționare; Judecătoria 
Drobeta Turnu- Severin – 1 dosar, s-a respins actiunea privind plângerea contravenţională 
împotriva proces verbal de contravenţie, sentință apelată și pe rolul Tribunalului Mehedinți fiind 
admisă excepția lipsei procesual pasive a DSP Brăila şi respinsă plângerea formulată împotriva 
acesteia ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Pe fond, s-a admis 
plângerea şi s-a anulat procesul verbal contestat, exonerând petentul de plata amenzii aplicată ;  
Judecătoria Făurei – două dosare, în fiecare fiind respinsă plângerea contravențională, sentințe 
definitive prin neapelare ; Tribunalul București - un dosar în care s-a respins acțiunea petentului, în 
favoarea DSP Brăila ; Judecătoria Râmnicu Sărat – acțiune în pretenții formulată de DSP Brăila, 
admisă, Sentință definitivă prin neapelare ; Curtea de Apel Galați – un dosar în curs de soluționare. 
 La solicitarea instanțelor sau a organelor de cercetare penală s-au comunicat toate înscrisurile 
pentru soluționarea dosarelor vizând diverse persoane ce nu au respectat măsurile privind izolarea 
sau carantina. 
 La solicitarea IPJ Ialomița s-au transmis înscrisurile solicitate intr-un dosar penal ce viza 
zădărnicirea combaterii bolilor. Față de Ordonanța de Clasare Dispusă de Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Fetești s-a formulat de către DSP Brăila Plângere împotriva soluției, aceasta fiind respinsă 
ca neîntemeiată prin Ordonanța Terchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița. 
 S-au formulat două sesizări către Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila, fiind formate două 
dosare, unul privind săvârșirea infracțiunii de fals privind identitatea și cel de-al doilea sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de ”neglijență în serviciu” și ”purtare abuzivă” a unor terți, în ambele dosare 
efectuându-se cercetări . 
 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, precum și Spitalului de 
Psihiatrie Săpoca – Buzău, în temeiul art.110 din Codul penal, documentațiile pentru 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, fiind asigurată desfășurarea conformă a activităților. 
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DIRECTORUL EXECUTIV 

 
  
 La nivelul Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila, în cuprinsul anului 2021, am 
urmărit respectarea procedurilor existente, îndeplinirea sarcinilor, activităţilor şi responsabilităţilor, 
a atribuțiilor specifice cu aplicarea prevederilor legale în vigoare.  
 
 În anul  2021, 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. 
 

Am organizat și coordonat activitatea instituției cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 
totodată 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 am analizat împreună cu coordonatorii acestora 
îmbunătățirea rezultatelor, activitatea fiind desfășurată cu încadrarea în bugetul trimestrial și anual, 
conform naturii cheltuielilor specifice, 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 Ministerul Sănătății, conform cerințelor . 
În tot parcursul anului 2021, am acordat o atenție maximă procedurii de eliberare a autorizațiilor 
sanitare de funcționare, a notificărilor de certificare a conformității activităților, a asistențelor de 
specialitate, nefăcându-se rabat de la litera și spiritul legii, 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. 
Am respectat termenul legal de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale, de până la 
31.03.2021, pentru personalul din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică  Brăila. 
           Am asigurat, împreună cu inspectorul coordonator, modul în care se respect legislația sanitară 
în vigoare, în cadrul activității de control în sănătate publică și , cu spijin juridic, s-au asigurat masuri 
ad-hoc, implementate cu prioritate, un ultim exemplu concret fiind aplicarea prevederilor Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în 
România, fiind analizată și implementată completarea electronică a proceselor verbale de constatare 
și de contravenție, astfel că, s-au emis documentele specifice în toate cele 399 de cazuri identificate 
cu formulare digitale de intrare în România necompletate/nevalidate, valoarea totala a amenzilor 
aplicate fiind în cuantum de 798000 lei. 

Începând cu luna septembrie, prin ocuparea funcției publice de auditor, a fost asigurat cadrul 
organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern, derulându-se și o 
misiune de audit în cadrul căreia au fost formulate 15 recomandări, în curs de implementare la aceasta 
dată.   
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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 sediul 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 
și îndeosebi cu Instituția Prefectului- Județ Brăila, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin Direcţiei 
de Sănătate Publică  Brăila, conform situațiilor identificate. 

Un capitol distinct în activitatea desfășurată de directorul executiv în anul 2021 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 01.01-31.12.2021 un număr de 16.345 
cazuri confirmate COVID -19, o cifră aproximativ dublă față de numărul de cazuri confirmate 
COVID -19 înregistrate în anul 2020.   

În cursul anului 2021, la nivelul Direcției de Sănătate Publică a județului Brăila, s-au 
desfășurat 16 proceduri de ocupare prin concurs pentru 15 posturi vacante, ocupându-se 10 posturi, 
cu mențiunea ca pentru postul de director executiv adjunct sănătate publică și postul de medic în 
specialitatea epidemiologie s-au organizat câte 3 proceduri , nedepunându-se niciun dosar de 
înscriere.  

Totodată, s-au organizat 9 proceduri de ocupare fără concurs pentru 12 posturi vacante, din 
cele 21 repartizate pe perioadă determinată instituției noastre, ocupându-se 7 posturi și precizez că 
pentru postul de medic epidemiolog s-au organizat 3 proceduri, deasemenea, la niciuna nedepunându-
se niciun dosar de înscriere. 

La 31.12.2021, la nivelul Direcției de Sănătate Publică a județului Brăila, din cele 60 posturi 
repartizate pe perioadă nedeterminată erau ocupate 50 posturi, iar din cele 21 posturi repartizate pe 
perioadă determinate, în starea de alertă, erau ocupate 13, personalul medico-sanitar fiind astfel 
suplimentat, față de luna februarie 2020, cu 19 persoane. 
 
           S-au asigurat toate măsurile organizatorice, cu asigurarea analizelor situațiilor specifice prin 
Nucleul de Coordonare a Vaccinării Județean din cadrul CJCCI Brăila pentru asigurarea suportului 
decizional, pentru desfășurarea campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, etapa I fiind începută 
efectiv din 4.01.2021 la nivelul unităților sanitare cu paturi și în continuare prin etapele II și III, fiind 
emise cu maximă celeritate deciziile de înființare a centrelor de vaccinare și autorizațiile sanitare de 
funcționare pentru centrele ce nu funcționau în cadrul unităților sanitare. 
 Echipele  mobile, inclusiv de la nivelul DSP Brăila, au  asigurat vaccinarea anticovid -19 în 
centre rezidențiale,  penitenciare, agenți economici  și în comunele din județul Brăila unde  accesul 
populației la vaccinare este dificil. Prin Serviciul Județean de Ambulanță Brăila s-a asigurat 
vaccinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile și a membrilor de familie care locuiesc în aceeași 
gospodărie, cu respectarea întocmai a Instrucțiunilor emise de la nivelul CNCAV. 
            Acțiunea demarată în data de 14.06.2021 sub egida campaniei   “Orașul vaccinează satul” a  
fost realizată în colaborare cu  primăriile din comunele respective  și medicii  de familie, cu suportul 
ISU Dunărea Brăila și Instituția Prefectului Brăila. 
            Până la data de 31.12.2021 s-au aprovizionat centrele de vaccinare și medicii de familie, 
conform Instrucțiunilor CNCAV, având în vedere solicitările și programările din RENV, cu un număr 
total de 202.308 doze vaccin împotriva COVID-19, din care, Astra-Zeneca – 8.770 doze , Johnson 
&Johnson – 43.365 doze,  Moderna – 1.720 doze și Pfizer BioNTech - COMIRNATY – 148.453 
doze.  
            La nivelul județului Brăila, până la 31.12.2021, s-a asigurat vaccinarea a 97834 persoane 
dintre care 24148 persoane cu vârstă de peste 65 de ani,  acoperirea vaccinală la 31.12.2021 fiind de 
37,30% în mediul urban și de 19,63% în mediul rural. 
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În calitate de director executiv al D.S.P.J. Brăila am asigurat raportarea zilnică privind situaţia 
paturilor ATI COVID-19 conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 316/2021 cu 
modificări. 

 
Având în vedere că posturile de director executiv adjunct de sănătate publică și postul de 

medic epidemiolog au fost/sunt vacante, cu suportul medicului șef, am asigurat și desfășurarea 
următoarele activități în contextul pandemiei : 
I. Identificarea, prin autoritățile publice locale, a spațiilor de cazare pentru carantinarea 
persoanelor, răspunsurile primite fiind negative.   
II. Am păstrat operațional serviciul de permanență la sediul D.S.P.J. Brăila, asigurând angajarea 
suplimentară de personal în starea de alertă, pentru asigurarea personalului ce a asigurat relaționare 
în cazul unei medii de peste 900 de apeluri primite / inițiate pe zi în vederea gestionării diverselor 
situații generate de  virusul SARS-CoV-2 și pentru anchetele epidemiologice. 
III. Am asigurat respectarea procedurilor privind implementarea aplicației Coronaforms și 
emiterea deciziilor de confirmare a carantinării conform prevederilor legale, în baza anchetelor 
epidemiologice realizate, totodată fiind asigurată analiza fiecărei solicitări privind derogarea de la 
măsura carantinei pentru toate cazurile ce se încadrau în prevederile Hotărârilor Comitetului Național 
pentru Situații de Urgență.  
IV. S-a continuat pe întreg anul 2021 procedura privind calculul zilnic al incidenței cumulativă 
având în vedere cazurile confirmate la nivelul fiecărei localități din 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. 
VI. S-a asigurat, evaluarea și avizarea cu celeritate a structurilor unităților sanitare cu paturi care 
asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19 , precum și 
intocmirea și actualizarea Planului județean de revenire în condițiile recrudescenței pandemice de 
COVID 19 la nivelul județului Brăila.        
 
            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, activitatea vizând 
factorii de risc care au generat situații de urgență în anul 2021 la nivelul județului, pandemia generată 
de noul Coronavirus SARS-CoV-2, fenomene meteorologice periculoase - ploi, furtuni, grindină, 
epizootii - pesta porcină africană.   
 
          În scopul diminuării riscului de infectare cu Coronavirus COVID-19, Comitetul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Brăila (C.J.S.U.) Brăila a păstrat 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 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/carantină la domiciliu; 
- adoptarea Hotărârilor privind suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar de pe 
teritoriul județului Brăila conform Ordinului comun MEC și MS; 
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- aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2021; 
- aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra 
populaţiei la nivelul judeţului Brăila, pentru anul 2021; 
           
         Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila, ordinele Prefectului privind 
domeniul situaţiilor de urgenţă din anul 2021 , precum și prevederile legale specifice gestionării 
situației pandemiei cu virusul SARS-Cov-2 au fost punse în aplicare, toate instituţiile implicate 
colaborând eficient. 
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