
 1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BRĂILA 
 
 
 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE  
 

IANUARIE-APRILIE 2022 



 2

 
 
La nivelul Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila, în primele patru luni ale anului 

2022, s-a urmărit respectarea procedurilor existente, îndeplinirea sarcinilor, activităţilor şi 
responsabilităţilor, a atribuțiilor specifice cu aplicarea prevederilor legale în vigoare.  

 
 

 În anul  2022, Direcția de  Sănătate  Publică  Brăila,  în  colaborare cu  furnizorii  de  servicii  
medicale (medici de familie, școlari, de medicina muncii, unități sanitare ambulatorii și unități sanitare 
cu paturi), cu Instituția Prefectului, Consiliul Județean, cu reprezentanții Unitaților Administrativ 
Teritoriale,  în conformitate cu OMS nr. 377/2017 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor 
tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificări, 
și a prevederilor legale, a desfășurat activități profilactice și/sau curative care au avut drept scop final 
îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin protejarea ei împotriva principalelor boli 
prevenibile prin vaccinare, a altor boli transmisibile prioritare, a infecțiilor nozocomiale, a bolilor 
netransmisibile și a celor datorate factorilor de risc din mediul de viață și muncă, precum și 
educația sanitară a populației prin campanii de informare-educare-comunicare în diverse domenii  

 
DEPARTAMENTUL  SUPRAVEGHERE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 
În  primele 4 luni ale anului  2022, 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 și nr. 
964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică , 
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 : 
I. - Programul național de vaccinare;   
II.- Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare;        
III. - Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA;  
IV. - Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei;  
V. - Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viată și muncă ;      
XII. - Programul național de evaluare și promovarea sănătății și educație pentru sănătate;       
XIII. -Programul național de sănătate a femeii și copilului; 
 
I.Programul naţional de vaccinare  
Obiectiv : 
Protejarea sănătății populației împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin 

vaccinare. 
TOTAL DOZE DE VACCIN ADMINISTRATE =  14809 doze  
din care: la copii 0-14 ani =4538  lot de bază și restanțieri. 
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Menționam că la copiii 0-14 ani au fost efectuate vaccinari împotriva tuberculozei, difteriei, 
tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei virale tip B, infecțiilor 
cu Haemophylus influentza tip B și a infecțiilor produse de Steptococcus pneumoniae. 

Sezon gripal 2021-2022 = 5385 doze vaccin gripal(ianuarie-aprilie 2022) . 
S-a continuat vaccinarea HPV la fetitele eligibile 11-14 ani=193 dz . 
Vaccinarea împotriva COVID-19= 1742 persoane vaccinate cu vaccin Johnson și 2951 persoane 

vaccinate complet cu vaccin Phizer. 
S-a implementat metodologia RAPI mod active ( reacțiile adverse postvaccinale). 
Nu s-au semnalat  cazuri de RAPI la vaccinarile obligatorii din cadrul PNV . 
A fost verificat lanțul frig ( frigidere, genți izoterme ) în teritoriul și la nivelul tuturor medicilor de 

familie  Brăila, pentru asigurarea unor condiții optime de depozitare și administrare a vaccinurilor. 
Au fost efectuate instructaje pe tema imunizșrilor, cu personalul medico-sanitar de la cabinetele 

medicilor de familie țn anul 2021 țn sistem online țn contextul pandemiei cu COVID-19. 
S-a continuat implementarea la nivelul județului a RENV ( Registrul electronic național de 

vaccinare ), asigurându-se suport profesional medicilor de familie nou intrați în sistem prin solicitare și 
acordare de parole și username, precum și radiere dubluri înregistrate, acordare de transferuri, modificare 
date greșite de imunizare, verificări prin sondaj între vaccinări raportate și înregistrate în RENV. 

S-a implementat la nivelul județului RENV ADULȚI asigurându-se suport profesional pentru 
medicii de familie dar și personalului din centrele de vaccinare COVID-19. 

 
II.Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare 
Obiectiv: 
Depistarea precoce și asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea 
implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora. 
 
  S-au înregistrat în perioada 01.01.01-30.04.2022 un număr de  7514 cazuri confirmate COVID-

19 la nivelul județului Brăila și 128 decese prin infecția menționată. 
DSP Brăila a desfășurat următoarele activități în contextul pandemiei : 
a. suspiciunile de infecție covid-19 direcționate telefonic prin gardă DSP 24h/24 către serviciul 112. 
- anchete epidemiologice efectuate de personalul de specialitate din DSP la contacții cazurilor 

confirmate. 
- recomandarea monitorizării contacților cazurilor confirmate de către medicul de familie timp de 

5/7 zile. 
- emiterea de decizii de carantină la  3860 de persoane- contacții  cazurilor confirmate. 
- prin aplicația electronică corona-forms au fost notificate  persoanele confirmate dar și cele 

negative atât prin sms cât și pe email și totodată și medicii de familie a persoanelor respective 
transmițându-li-se  raportul medical în baza căruia se eliberează concediul medical pentru infecția 
COVID-19. 

b. monitorizarea recoltelor de exudat naso-faringian pentru efectuarea screeningului 
conform metodologiilor în vigoare în centre de plasament și centre rezidentiale ce aparțin DGASPC și 
DAS. 

c. s-au luat în evidență din ianuarie 2022-30.04.2022 un număr de 20 focare de COVID-19       (  
salariați și beneficiari-DGASPC, DAS, unități sanitare cu paturi-Spital Județean de Urgență Brăila, Spital 
de Pneumoftizologie Brăila, Spitalul de Psihiatrie  Sf. Pantelimon ). 

La data de 30.04.2022 nu era activ niciun focar de infecție cu COVID-19. 
d. S-au efectuat anchete epidemiologice în focare cu colaborarea  medicului epidemiolog și 

de medicina muncii a unităților respective. 
e. s-a realizat  zilnic incidența cumulativă a cazurilor confirmate în județul Brăila, situație raportată 

către CJCCI, Instituția Prefectului și Inspectoratul Județean Brăila până pe data de 09.03.2022. 
f. s-a distribuit vaccin COVID-19 către centrele de vaccinare înființate și către medicii de familie 

vaccinatori COVID-19 în mod continuu pe baza cererilor centralizate ale acestora. 
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g. s-au intocmit 24 adrese către Centrele de Vaccinare și Primării în ce privește vaccinarea 
împotriva Covid-19 

S-au reactualizat în teritoriu ( medici de familie, medici specialiști din spitale ) informațiile cu 
privire la bolile transmisibile cu sistem de supraveghere aparte (rujeolă, rubeolă, PAF - paralizii acute 
flasce, SRC- sindrom rubeolic congenital, BDA-boala diareică acută, MWN-meningită West-Nile 
infecții respiratorii și gripă). 

În cadrul sistemului de supraveghere al infecțiilor respiratorii și gripei sezon  2021-2022, au fost 
culese săptămânal informații cu privire la numărul de cazuri din teritoriu, care au fost validate, analizate 
și raportate conform metodologiei. 

În cadrul sistemului de supraveghere a rujeolei/rubeolei au fost culese săptămânal date din teritoriu 
și raportate conform metodologiei. 

 În intervalul 01.04-30.04.2022 s-au depistat 6 cazuri de sifilis. 
În cadrul sistemului de supraveghere a PAF, săptămănal au fost culese și analizate date cu privire la 

persoanele 0-15 ani spitalizate în Secțiile de Pediatrie, Boli Infecțioase, Chirurgie infantile, 
Neuropsihiatrie infantilă (561  persoane). 

 
  III.  Programul național de supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA 
    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 desfaşurate activități de depistare a infecție cu transmitere verticală, a infecției HIV/SIDA 
la grupe la risc și la testarea voluntară cu consiliere pre și post testare. Astfel au fost testate 447 persoane,  
din care 0 prin teste rapide și 447 prin ELISA în Laboratorul DSP Brăila.  

Numărul total al pacienților seropozitivi în evidență = 146 din care 96 infectați cu HIV și 50 în 
stadiul de SIDA. Au fost înregistrate 0 decese prin SIDA. În tratament curativ au fost 118 pacienți. 

 
IV.  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei  
Obiective :  
1. reducerea incidenței, prevalenţei şi a mortalităţii TB; 
2. creșterea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB pulmonară. 
 
Au fost desfășurate activități care au avut drept obiective specifice menținerea tendinței de stagnare 

a creşterii incidenței prin TBC, obținerea unei rate crescute de succes terapeutic, instituirea campanilor 
de informare-educare-comunicare la nivel județean cu privire la tuberculoză.  

Au fost efectuate  95 testari PPD, s-a instituit chimioprofilaxie la 30 persoane și tratament specific 
la 130 persoane, 596 persoane au fost investigate în vederea stabilirii diagnosticului  (414 prin metoda 
RX și 182 prin examen bacteriologic).  

  
P.N. V – 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 
 1.1.1 Protejarea sănătății publice în relație cu igiena apei    
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   a. Supravegherea calitatii apei potabile furnizate în sistem centralizat în zonele mari de 
aprovizionare 

   În ceea ce privește situația aprovizionării cu apă în județul Brăila în anul 2022: 
 În județul Brăila au funcționat următoarele stații de tratare și distribuție a apei potabile: 
I. Stația de tratare  apa potabilă Chiscani, autorizată sanitar,  cu următoarea zonă de distribuție: 

municipiul Brăila și localitațile Chiscani, Lacu Sărat, Vărsatura, Albina,  Baldovinești, Pietroiu, Cazasu, 
Comăneasca, T. Vladimirescu, Scorțaru Vechi, Siliștea, Mărtăcești , Muchea (apa provine din Dunăre); 

II. Stația de tratare apă potabilă Gropeni autorizată sanitar, cu zonă de distribuție reprezentată de 
localitățile Gropeni, Tufești, Tichilești, Unirea, Valea Cînepii, Lanurile, Viziru, Ianca, Plopu, Perișoru, 
Oprișenești, Tarlele Filiului, Berlești, Șuțești, Mihail Kogălniceanu, Grădiștea, Ibrianu, Maraloiu, Bordei 
Verde, Lișcoteanca,  Constantin  Gabrielescu, Făurei, Mircea Vodă, Dedulești, Surdila Greci, Horia, 
Făurei Sat, Brateșu Vechi, Surdila Găiseanca, Filipești, Jirlău, Vișani, Movila Miresii, Tepeș Vodă, Esna, 
Traian, Urleasca, Căldărușa, Silistraru, Racovița, Custura, Corbeni, Gemnenele, Gavani, Râmnicelu, 
Boarca, Constantinești, Scorțaru Nou, Gurguieți, Pitulați, Sihleanu  (apa provine din Dunare); 

III. Stația de tratare apa potabilă Victoria autorizată sanitar, cu zona de distributie reprezentată de 
localitațile Victoria, Mihai Bravu, Bărăganu (apă de profunzime); 

IV. Stația de tratare apa potabilă Roșiori autorizată sanitar, cu zonă de distribuție reprezentată de 
localitațile Roșiori, Colțea , Florica ( apa fiind de profunzime); 

V. Stația de tratare apa potabilă Însurăței autorizată sanitar din luna septembrie 2020, cu zonă de 
distribuție reprezentată de localitațile Însurăței, Lacu Rezii, Măru Roșu (apa fiind de profunzime). 

 
 Verificarea calității apei  potabile pentru consum uman s-a concretizat în recoltarea de probe din 

toate zonele de aprovizionare  autorizate din județ, în cadrul monitorizărilor, rezultatele fiind următoarele 
: - probe recoltate 66,  parametri analizați 558, nu au fost depistați parametrii neconformi. 

 în primele 4 luni ale anului 2022 aceste stații au funcționat corespunzător . 
Alte UAT-uri  ce folosesc apa din surse de profunzime (puțuri de medie/mare  adancime), Berteștii 

de Jos, Ciocile, Galbenu, Dudești, Măxineni,  Romanu, Salcia Tudor, Visani (satele Câineni Băi și 
Plășoiu), Vădeni,  Stăncuța, Ulmu, Zăvoaia, Frecăței, fără a deține autorizații sanitare de funcționare.  

 O ultimă categorie este reprezentată de localități  rurale care folosesc apa de fântână ce nu este de 
bună calitate, conform istoricului privind monitorizarea calității acestor ape.  

În anul 2022 DSP Brăila a trimis adrese către toate UAT- urile de pe teritoriul județului Brăila 
pentru identificarea acestora în vederea monitorizării . Majoritatea UAT- urilor au răspuns că nu au în 
administrare fântâni publice.   

           Nu s-au înregistrat cazuri de epidemii hidrice. 
           Nu s-au semnalat cazuri de hepatită acută virală sau  boli diareice care să fi avut etiologie 

hidrică. 
În evidența D.S.P. Brăila se mai găsesc alte 2 stații de tratare a apei care au funcționat 

corespunzător : SC MIMBU SRL, cu profil de industrie alimentară, ce folosește apa de profunzime și SC 
TEBU INVEST CONSULT SRL, cu profil zootehnic, care  folosește apa provenită din Dunăre .  

 
     b. Supravegherea calitații apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de 

aprovizionare mici    - S-au recoltat 21 probe , parametri analizați-119 
 
1.1.2 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 în cercetarea morbidității prin afecțiuni 
respiratorii și corelarea cu unele informații despre calitatea aerului din municipiul Brăila, furnizate de 
APM Brăila .  
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1.1.3.Protejarea sănătații publice în relația cu expunerea la contaminanți chimici  
Monitorizarea intoxicațiilor acute accidentale cu monoxid de carbon, băuturi alcoolice, ciuperci sau 

alte produse care se încadrează în categoria produselor chimice . 
În  anul 2022  conform raportărilor s-au prezentat 348 persoane  la UPU – Spitalul Județean de 

Urgență Brăila județ Brăila, din care 298 cazuri de halene etanolice, 40 cazuri de intoxicații acute cu 
monoxid de carbon, droguri, ciuperci, plante și  10 cazuri cu alte produse care  fac obiectul RETOX. S-
au intocmit fișele corespunzătoare fiecărui caz, conform metodologiei de monitorizare a cazurilor de 
intoxicații cu substanțe chimice și s-au transmis trimestrial la INSP IAȘI . 

 
1.1.4..Monitorizarea sistemului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală   
Au fost incluse în studiu  11 unități . 
În intervalul studiat, s-a urmărit de către personalul de specialitate care se ocupă cu supravegherea 

stării de sănătate, modul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, iar raportarea s-a 
făcut  trimestrial către Centrul Regional de Sănătate Publică Iaș i. În ceea ce privește cazurile noi de 
boală asociate manipulării necorespunzătoare a deșeurilor 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 sănătățIi și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de 

muncă , 
 a. Îmbunătățirea răspunsului  de sănătate publică în caz de urgență radiologică sau 

nucleară, s-au recoltat probe de la agenții economici din județ, constând în probe de lapte, salată, 
spanac, ridichi, ceapă, pâine.    

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

S-a facut corespondență cu agenții economici în vederea raportării de date conform metodologiilor  
-Pentru expuși la diverse noxe: pulberi inhalabile, NO2, gaze și vapori iritanți au fost efectuate 33 

probe. Acolo unde s-au constatat depășiri s-au făcut recomandări vizând protecția sănătății lucrătorilor.  
Microclimat-9 probe 
Zgomot- 8 probe 
Iluminat-2 probe 
Aeromicrofloră- 16 probe 
 S-au efectuat la solicitare și s-au eliberat 9 buletine de determinare prin expertizare a locurilor de 

muncă. 
c. Monitorizarea incidenței bolilor profesionale și a absenteismului medical prin boală 

profesională . 
La nivelul județului Brăila nu s-au declarat boli profesionale. 
III Protejarea sănătății publice și  prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 

alimentari  și de nutriție  
1.Monitorizarea calității și valorii nutritive a alimentelor  
   Au fost  verificate diferite categorii de alimente din punct de vedere al înscripționării, notificării 

către Ministerul Sănătății:  
a. Monitorizarea calității suplimentelor alimentare – 50 produse verificate ; 
b. Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanțe  - 50 produse 

verificate 
    În ceea ce privește rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecții alimentare, în anul 2022  nu  s-

au înregistrat  focare de TIA până la momentul prezent. 
 Alte activități : 
-Comisia de Monitorizare și Competență Profesională Pentru Cazurile de Malpraxis-2 ședințe 
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-Examene Noțiuni fundamentale Igienă-6 
 
P.N. XII : Programul național de evaluare și promovare a sanatății și educație pentru 

sănătate   
Obiectiv: Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin promovarea unui stil de viaţă 
sănătos şi combaterea principalilor factori de risc. 
Au fost desfășurate, în primele patru luni ale anului 2022, conform calendarului pentru organizarea 

la nivel național a campaniilor de informare- educare-comunicare, patru campanii de educație sanitară, 
având  teme stabilite pe baza unor priorități de sănătate publică, avizate de către Ministerul Sănătății: 

-Campania privind Sănătatea mintală 
-Campania ,,Sănătatea reproducerii” 
-Campania ,,Sanatatea orală” 
-Campania Ziua Mondială a Sănatații.  
Obiectivul  general al acestor campanii a fost imbunătățirea stării de sănătate a populației prin 

promovarea unui stil de viață sănătos și combaterea principalilor factori de risc,totalizând  108 activități 
educativ sanitare și 990 beneficiari. 

Au fost organizate 3 întâlniri de lucru  cu asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari, în 
vederea desfașurarii intervențiilor în comunități și grupuri vulnerabile. 

Au fost tipărite și distribuite 500 exp. afișe educativ sanitare și distribuite 24 ghiduri pentru 
alimentație sănătoasă și activitate fizică în unități de invătamânt, urban și rural. 

        Compartimentul Igiena copiilor și tinerilor a avut ca și obiectiv specific evaluarea sănătății 
copiilor și tinerilor a determinanților stării de sănătate:- evaluarea nivelului de dezvoltare fizică și a starii 
de sănătate pe baza examenelor medicale de bilanț la copii și tinerii din colectivitățile școlare din mediul 
urban și rural, evaluarea morbidității cronice prin dispensarizare în colectivități : 1112 fete și 1233 băieți, 
precum și supravegherea stării de sănătate a copiilor ăi adolescenților din colectivități prin efectuarea 
triajului epidemiologic după vacanțe, fiind implicat personal medical: 14 medici școlari și 57 asistente 
medicale. 

 
P.N.XIII  Programul national de sănătate a femeii și copilului  
Obiective: 
    1. îmbunătățirea stării de sănătate a copilului; 
    2. îmbunătățirea stării de sănătate a femeii. 
1.Subprogramul de sănătate al copilului  
1.1. Profilaxia distrofiei la copiii cu vârsta cuprinsă intre 0 - 12 luni, care nu beneficiază de 

lapte matern prin administrare de lapte praf 
  Activitati: - procurarea și distribuția de lapte praf la copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 12 luni, 

care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf, conform prevederilor legale în 
vigoare: număr de copii beneficiari – 7 copii . 

 
Pentru serviciul Avize /autorizari din cadrul DSP Brăila  
             Au fost evaluate 321 documentatii . 
Laborator de diagnostic și învestigare în sănătate publică  
S-au recoltat și prelucrat un număr de 1324 probe ( 1041 pentru analize microbiologice și 283 

pentru analize     fizico-chimice) . 
Recoltare și prelucrare probe pentru investigare epidemiologică:  total – 430 (423 determinări 

serologice și 7 determinări bacteriologice) 
S-au transmis 4 probe biologice la structurile naționale pentru confirmarea diagnosticului. 
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S-au realizat un număr de 34 determinări la solicitarea Departamentului de supraveghere în 
sănătate publică (10 probe cu 20 determinări fizico-chimice și 14 determinări microbiologice). 

În baza contractuală dar și la cererea beneficiarilor (contra cost), s-au prelucrat un număr de 873 
probe (600 pentru analize microbiologice și 273 pentru analize fizico-chimice). Astfel  s-au realizat un 
număr de 563 determinări bacteriologie și 803 determinări fizico-chimice din  probe de apă (157 probe 
de apă potabilă, 6 probe de apă de piscină și 13 probe alte ape), un  număr de 67 determinări 
bacteriologie și 67 determinări fizico-chimice din  probe pentru alimente (30 de probe),  salubrități 17 
probe cu 41 determinări, 18 probe aeromicrofloră, 43 determinări de toxicologie industrială. Au fost de 
asemenea efectuate determinări pentru 143 probe bacteriologie medicală/ controlul stării de sănătate, 137 
coproculturi, 2 exudate faringiene, 2 exudate nazale, 1 alte culturi, 3 antibiograme , 162 determinări 
coproparazitologice la cerere bolnavi/ controlul stării de sănătate, un număr de 39 determinari serologice 
la cerere bolnavi/ controlul starii de sanatate  (determinari serologice pentru sifilis) .  

 
 

SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 
 

 Controlul în sănătate publică se desfășoară în conformitate cu Legea 95/2006 privin 
reforma în domeniul sănătății și cu Ord. MS nr.1078/2010, privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale Directiilor de Sănătate Publică Județene.  

Activitatea de inspectie sanitară constă în principal în: 
-  verificare respectării prevederilor legislatiei naționale în domeniul sănătății publice; 
- verificarea conformității cu prevederile normelor igienico-sanitare a amplasamentelor, 

activităților, proceselor, serviciilor, produselor, factorilor de muncă, factorilor de mediu, de habitat; 
- verificarea respectării legislației naționale privind starea de sănătate a personalului, cunoștințele 

și practicile acestuia în raport cu normele igienico-sanitare; 
- depistarea și evaluarea riscurilor pentru sănătate și impunerea măsurilor de eliminare sau după 

caz, de diminuare a acestora; 
- comunicarea datelor despre existența și dimensiunea riscului identificat persoanelor 

responsabile cu managementul riscului, consumatorilor și altor potențiali receptori interesați. 
Activitatea de control în sănătate publică este organizată pe domenii specifice de activitate, după 

cum urmează: 
- Inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă; 

Control unități și servicii de sănătate. 
 Serviciul de control în sănătate publică este condus de un inspector coordonator și are în 
componența colectivului 8 inspectori sanitari. 
 Inspectorii Serviciului de Control în  Sănătate Publică, în primele 4 luni ale anului 2022, au 
efectuat controale igienico-sanitare în vederea stabilirii și impunerii conformării la cerințele prevăzute de 
normele legale de sănătate publică. 
 S-au efectuat 258 controale, pentru toate domeniile de activitate,  conform: 
- planului de acțiuni tematice transmis de Ministerul Sănătății; 
- planului de activitate anual stabilit de Serviciul de Control în Sănătate Publică; 
- acțiunilor întreprinse de Instituția Prefectului. 
 Controale igienico-sanitare s-au mai efectuat la apariția unor situații cu risc epidemiologic și ca 
urmare a unor sesizări a  persoanelor fizice sau juridice. 
 Pe baza ghidurilor de inspecție, a metodologiilor transmise de Ministerul Sănătății în cadrul 
acțiunilor tematice și a procedurilor operaționale, în primele 4 luni ale anului 2022, au fost efectuate 
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controale igienico-sanitare și s-au întocmit un număr de 258 procese verbale de constatare în care s-au 
consemnat aspectele urmărite în cadrul acestor controale. 
  
Actiuni tematice întreprinse la propunerea și după metodologia Ministerului Sănătății în perioada 

ianuarie-aprilie 2022 
 

1. În perioada 03.01.-31.01.2022 s-a desfășurat Actiunea tematică de control pentru verificarea 
articolelor tratate. S-au efectuat 34 controale ( au fost controlate 3 supermarket-uri, 20 magazine,  3 
farmacii, 2 depozite și  6 anchete online) și s-au controlat 46 de produse tratate cu TP2. S-au efectuat 9 
recontroale. Din cele 46 de articole tratate controlate, 25 de articole au etichetă (19 articole tratate au o 
indicație/proprietate biocidă, verificată pe etichetă însă, în cazul celor 6 articole verificate prin anchetă 
online, nu s-a putut verifica decât partea din față a etichetei, nu și cea din spate ) și 21 de articole sunt 
neetichetate. Nu s-au depistat neconformitati.  
 

2. În perioada 17.01.-21.01.2022 s-a desfășurat Actiunea tematică de control în unități sanitare cu 
paturi pentru verificarea respectării Ord. MS nr. 1829/2020 pentru aprobarea fluxului informațional  
utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2. Au fost verificate 3 unități 
sanitare cu paturi și nu s-au constatat neconformități. 
 

3. În perioada 07.02.-18.02.2022 s-a desfășurat Actiunea tematică de control privind verificarea 
respectării legislației pentru apele potabile îmbuteliate și apele minerale naturale îmbuteliate. Au fost 
efectuate 39 de controale și 10 recontroale. Toate produsele verificate sunt înregistrate și notificate, iar 
depozitarea lor se face  corespunzător. 

Au fost verificate 100 de  produse (4 la distribuitori și  96 de  produse la retaileri). 
Din totalul de 100 de produse, 92 sunt ape potabile minerale îmbuteliate, iar 8 sunt ape de masă 

potabile îmbuteliate  
Conform acțiunii tematice, au fost recoltate două probe de apă (o proba de apă minerală îmbuteliată 

și o probă de apă de masă) pentru examinare fizico-chimică și microbiologică, fiind trimise la analiză în 
cadrul laboratoarelor care au metodele de lucru acreditate (proba de apă minerală a fost trimisă la DSP 
Iași, iar proba de apă de masă la DSP Buzău). 

În cadrul controalelor efectuate au fost depistate o serie de deficiențe pentru care au fost aplicate un 
avertisment și 3 amenzi contravenționale în cuantum de 6500 lei. 

La un agent comerciale din județul Brăila, sat Gemenele fost gasită la comercializare apă de masa 
carbogazoasă AQUA LINA 0,5l – 5 buc, cu termen de valabilitate expirat pentru care a fost aplicat 
avertisment, conform OG 2/2001. Produsele expirate (cu termen de valabilitate pană la 26.01.2022) au 
fost retrase de la comercializare. 

Până la finalizarea acțiunii tematice au fost efectuate recontroale și s-a constatat că au fost remediate 
deficiențele constatate.  

 
4. În perioada 01.02.-28.02.2022 a fost efectuată Acțiunea tematică privind verificarea 

prestatorilor de servicii pentru dezinfecție, dezinsecție și deratizare și a produselor biocide, în cadrul 
căreia inspectorii sanitari ai DSP Brăila au verificat un număr de 8 unități din cele 9 unități catagrafiate.  

Din cele 8 unități verificate, numai 4 dețin notificare de certificare a conformității cu normele de 
igienă și sănătate publică (conform Ordinului nr. 1030/2009).  
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Unitățile utilizează produse biocide ce deţin acte administrative eliberate de Comisia Naţională 
pentru Produsele Biocide şi cuprinse în lista publicată de Ministerul Sănătăţii, actualizată periodic. Au 
fost verificate un număr de 52 produse biocide, toate conforme, dintre care: 

- insecticide = 29; 
- rodenticide = 15; 
- dezinfectante de suprafețe = 8.      

Sunt respectate normele tehnice de aplicare a produselor biocide. 
Au fost verificate 585 procese verbale, toate conforme (informațiile din acestea corespund cu cele din 
actele administrative de plasare pe piață, domeniu de utilizare, modalități de utilizare/aplicare, 
concentrații, timpi de acțiune etc.). 
 Au fost formulate recomandări, cu termene, privind obținerea notificării de certificare a 
conformității cu normele de igienă și sănătate publică (conform Ordinului nr. 1030/2009), urmând a se 
efectua recontroale la termenele scadente.  

 
5. În perioada 16.02.-28.02.2022 s-a desfășurat Acțiunea de control în Centrele de evaluare 

pacienți confirmați COVID din municipiul și județul Brăila. Au fost verificate 2 unități și nu s-au 
constatat neconformități. 

 
6. În perioada 01.03.-31.03.2022 s-a desfășurat Acțiunea tematică de control la producători, 

deținători de avize, distribuitori, utilizatori de produse biocide. Au fost efectuate 59 controale, din care: 1 
importator, 2 distribuitori și 56 de utilizatori de produse biocide. 
Au fost controlate 213  produse biocide (TP1, TP2, TP1-TP2, TP4, TP2-TP4) iar din acestea au fost 
identificate 10 produse neconforme (cu neconformități la etichetare, cu termen de valabilitate expirat și 
cu alte neconformități), au fost retrași de la utilizare 41L (21 L TP2 și 20 L TP4) și s-au aplicat 3 amenzi 
în valoare totală de 2800 lei. 
 

7. În perioada 15.03.-15.04.2022 s-a desfășurat Acțiunea tematică de verificarea respectării 
conformității spitalelor de urgență. A fost verificată o singură unitate sanitară cu paturi: Spitalul Județean 
de Urgență Brăila. Au fost aplicate 4 amenzi contravenționale în valoare de 4400 lei.  
Au fost formulate recomandări, cu termene, urmând a se efectua recontroale la termenele scadente 
 

8.  În perioada 04.04.-22.04.2022 a fost efectuată Acțiunea tematică privind respectarea legislatiei 
in vigoare referitor la suplimentele alimentare din aria de responsabilitate a Ministerului Sănătății și al 
alimentelor cu adaos de vitamine, minerale și alte substanțe.  
Inspectorii au efectuat un numar total de 34   controale la retaileri de pe raza județului Brăila și au fost 
verificate 80 produse care fac parte din aceasta categorie. Nu au fost constatate deficiențe. 
 

9. În perioada 01.04.-29.04.2022 s-a desfășurat Acțiunea tematică de control privind condițiile de 
aprovizionare cu apă potabilă a localităților din mediul urban.  
Inspectorii sanitari au efectuat controale igienico sanitare la Stația de tratare apă potabilă situată în orașul 
Însurăței, rețeaua de distribuție apă potabilă din orașul Brăila, rețeaua de distribuție apă potabilă din 
orașul Ianca, rețeaua de distribuție apă potabilă din orașul Făurei, rețeaua de distribuție apă potabilă din 
orașul Însurăței. 
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Producătorul /distribuitorul de apă potabilă a fost sancționat cu amendă în valoare de 5000 lei, conform 
HG 857/2011, art. 16, lit h, pentru utilizarea de produse biocide cu termen de valabilitate expirat. 
 

10. Pentru respectarea prevederilor OUG 129/2021 privind implementarea formularului digital de 
intrare în România, activitatea desfășurată de SCSP a fost următoarea: 
      Au fost aplicate 2038 amenzi contravenționale în valoare totală de 3.096.500 lei. 

Au fost întocmite 2038 procese verbale de constatare și 2038 procese verbale de constatare a 
contravenției, în baza Ordinului MS nr. 129/2021.  

Au fost prelucrate 68 liste importate din alerte.ms/PLF necompletat pentru emiterea formularelor 
finale de procese verbale și procese verbale de constatare a contravenției.  

Au fost efectuate  un număr de 1114 interogări, la care s-a facut print screen, pentru persoanele care 
au contestat în instanță procesele verbale de contravenții, pentru persoanele ce au depus sesizări pe 
adresa instituției, pentru persoanele care au depus sesizări pe platforma JIRA și pentru toate persoanele 
intrate în țară ce figurează la PLF necompletat. 

La solicitările departamentului juridic, au fost scanate și transmise procesul verbal de constatare, 
procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, dovada de comunicare, pentru un număr de 
276 persoane. 

S-a realizat baza de date digitale și arhivarea la fiecare PV de contravenție, a unui număr de  350   
chitanțe de plată a amenzilor, un număr 1729 confirmări de primire plicuri  și un număr de 687  plicuri 
returnate. 

S-au întocmit 389 înștiințări și procese verbale aferente, pentru plicurile returnate, aceste înștiințări 
fiind afișate de inspectorii sanitari la domiciliile persoanelor sancționate, al căror plic a fost returnat către 
DSPBR.  

S-au pregătit dosarele cu procesele verbale înaintate către Compartimentul Juridic (care cuprind copii 
ale plicurilor returnate, a dovezilor de comunicare, a înștiințărilor și a proceselor verbale de înștiințare) 
pentru un număr de 623 persoane sancționate. 

Au fost formulate 25 răspunsuri pentru persoanele care au solicitat eliberarea Proceselor verbale de 
sancționare, ca urmare a primirii înștiințărilor afișate de inspectorii sanitari. 

 
Acțiuni stabilite de Serviciul de Control în Sănătate Publică 

 
 În perioada Sărbătorilor Pascale, la cererea și propunerea Instituției Prefectului și conform 

planului propriu de acțiuni tematice a SCSP Brăila, s-au desfășurat controale tematice care au vizat:  
- respectarea prevederilor legale în unitățile care fabrică produse de cofetărie și patiserie; 
- respectarea prevedrilor legale privind serviciile de alimentație publică în unitățile care organizează 
petreceri cu ocazia Sărbătorilor Pascale; 
- verificarea unităților de alimentație colectivă; 
- modul în care personalul care manipulează alimente este la zi cu analizele medicale (respectarea HG nr 
355/2007, modificată și completată de HG 1169/2011); 
- modul în care sunt respectate cerințele Ordinului MS  1225/2003 privind însușirea cunoștințelor de la 
cursurile “Noțiuni fundamentale de igienă”. 

Au fost efectuate 53 de controale și 8 recontroale, din care 8 unități de producție alimentară, 23 
unități retaileri (supermarket-uri, magazine alimentare), 18 cofetării și patiserii, 3 depozite alimentare și 
o unitate de alimentație publică. 
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S-a verificat modul de efectuare a examenelor medicale periodice conform HG 355/2007 cu 
completările și modificările ulteriore și modul în care sunt respectate prevederile Ord. MS 1225/2003 
privind însușirea cunoștințelor la cursul Noțiuni fundamentale de igienă pentru 466 persoane. 

Au fost verificate 171 produse biocide, conforme și avizate de MS.   
A fost aplicată o amendă contravențională la unitatea de alimentație publică pentru lipsa 

substanțelor dezinfectante, în valoare de 1000 lei. 
 

Sesizări 
 
În perioada 01.01.-30.04.2022 au fost soluționate 48 sesizări ale persoanelor fizice 

și juridice, verificate în termenul legal. 
Au fost aplicate 2 amenzi contravenționale în valoare de 3000 lei, astfel: 

- la o gospodărie din localitatea Valea Cânepii s-a recomandat reducerea numărului de animale din 
gospodărie. La recontrol s-a constatat că nu au fost respectate recomandările, motiv pentru care a fost 
aplicată o sancțiune conform HG 857/2011, art. 6 lit. c ( descrierea măsurilor și modul de rezolvare ). 
- la o gospodărie din localitatea Zăvoaia, s-a recomandat ridicarea deșeurilor zootehnice depozitate direct 
pe sol. La recontrol s-a constatat că nu au fost respectate recomandările, motiv pentru care a fost aplicată 
o sancțiune conform HG 857/2011, art. 12 lit. c. 

 
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 2022, Direcția de sănătate publică, in colaborare cu unitațile spitalicești, deruleaza pe 
primele 4 luni, urmatoarele programe naționale  de sănătate (reglementate de OMS 377/2017): 
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); 
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; 
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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. 447/2015 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 2022 este în sumă de 1557 mii lei,  sursa Buget de Stat -M.S. 
 La data de 30.04.2022 s-a finanțat suma de 579,6 mii lei. 
Execuția bugetară = 37,22%. 
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 2022 este în sumă de 104 mii lei pentru sursa Buget de Stat - M.S. 
Din bugetul anual, pana la data de 30.04.2022 se finantase suma de 9,7 mii lei  
Execuția bugetară = 9,31% 
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 2022 este in sumă de 4256 mii lei , sursa Buget de Stat-MS.  
Din bugetul anual, pana la data de 30.04.2022 se finanțase suma de1081,7 mii lei  
Execuția bugetară = 25,41%. 
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DSP Brăila începe activitatea de testare în laborator prin metoda RT-PCR- Ordinul MS 1272/ 14.07 
2020. 
Bugetul 2022 este în sumă de 617 mii lei , sursa Buget de Stat-MS.  
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 2022 este in sumă de 1910 mii lei , sursa Buget de Stat-MS.  
Din bugetul anual, până la data de 30.04.2022 se finanțase suma de 1021,3 mii lei  
Execuția bugetară = 53,47% 
La nivelul DSP Brăila, prin Laboratorul de analize medicale se face testarea HIV la categoriile de risc 
populațional dar și la cerere. 
Bugetul 2022 este în sumă de 2 mii lei pentru sursa Buget de stat- M.S.  
Din bugetul anual, până la data de 30.04.2022 se finanțase suma de 0,281 mii lei. 
Execuția bugetară = 14,05% 
 
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 2022 este în sumă de 603 mii lei pentru sursa Buget de stat- M.S.  
Din bugetul anual, până la data de 30.04.2022 se finanțase suma de 5,7 mii lei. 
Execuția bugetară =0,94 %  
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 2022 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 2022 este în sumă de 11 mii lei pentru sursa  Buget de stat- M.S.  
Din bugetul anual, până la data de 30.04.2022 nu  se finanțase  nici o sumă. 
Execuția bugetară = 0% 
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 2022 este în sumă de 40 mii lei pentru sursa Buget de stat-AAPL- M.S. 
Din bugetul anual, până la data de 30.04.2022 nu  se finanțase  nici o sumă. 
Execuția bugetară = 0% 
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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 2022 este în sumă de 14 mii lei pentru sursa Buget de Stat- M.S. 
Din bugetul anual, pana la data de 30.04.2022 nu  se finanțase  nici o sumă. 
Execuția bugetară = 0% 
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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 2022 este în sumă de 11 mii lei  sursa Buget de Stat- M.S. 
Din bugetul anual, până la data de 30.04.2022 se finațase suma de 2 mii lei. 
Execuția bugetară = 18,18% 
 
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 2022 este în sumă de 5 mii lei  sursa Buget de Stat- M.S. 
Din bugetul anual, până la data de 30.04.2022 nu  se finanțase  nici o sumă. 
Execuția bugetară = 0% 
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 2022 este în sumă de 7 mii lei pentru sursa Buget de stat-AAPL- M.S. 
Din bugetul anual, până la data de 30.04.2022 se finanțase suma de 0,864 mii lei. 
Execuția bugetară = 12,34 % 

Intervenţia: 
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 2022 este in sumă de 5 mii lei pentru sursa Buget de stat-AAPL- M.S. 
Din bugetul anual, pana la data de 30.04.2022 nu  se finanțase  nici o sumă. 
Execuția bugetară = 0% 

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 2022 este in suma de 15 mii lei pentru sursa Buget de stat-AAPL- M.S. 
Din bugetul anual, pana la data de 30.04.2022 se finantase suma de 2,86 mii lei. 
Execuția bugetară =19.09% 
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Acțiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si îngrijirea pacienților critici din secțiile 
ATI 
Programul are ca obiectiv finanțarea materialelor sanitare și a medicamentelor necesare realizării 
activitțtilor specifice monitorizării, tratamentului si îngrijirii pacientilor critici din secțiile ATI, prevazute 
in Ordinul MS nr. 447/2015. 
Programul este derulat de catre Spitalul Județean Brăila. 
Bugetul 2022 este în sumă de 315 mii lei pentru sursa Buget de stat-AP-AAPL- M.S. 
Din bugetul anual, până la data de 30.04.2022 se finantase suma de 55 mii lei. 
Execuția bugetară = 17,46%. 
 
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 2022, 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 2022 este in sumț de 310 mii lei pentru sursa Buget de stat -AP-AAPL- M.S. 
Din bugetul anual, până la data de 30.04.2022 se finanțase suma de 19 mii lei. 
Execuția bugetară = 6,12%. 
 
Activitatea din cadrul compartimentului presupune întocmirea cererilor de finanțare, întocmirea 
deconturilor, verificarea stocurilor de medicamente transmise de spitale și întocmirea situației stocurilor 
pentru programele derulate de DSP Brăila, întocmirea indicatorilor prin calcularea costurilor aferente 
programelor precum și orice altă situație cerută de unitatile naționale de management ale programelor de 
sănătate sau MS-Agenția națională de programe. 
Dupa comunicarea facuta de MS la fiecare început de an dar și periodic, odată cu modificarea bugetelor 
aferente programelor de sănătate, se întocmesc contractele și actele adiționale cu spitalele brailene 
precum și împărțirea pe articole bugetare a bugetului alocat fiecarui program derulat de către DSP Brăila. 

 
COMPARTIMENTUL STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 
 
Activitatea desfăşurată în cadrul Compartimentului Statistică şi Informatică în Sănătate Publică s-

a desfăşurat conform prevederilor Legii nr.226/2003 privind organizarea și funcţionarea statisticii 
oficiale în România, a reglementărilor transmise de către Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în 
Sănătate Publică al Ministerului Sănătății precum şi a Regulamentului de funcţionare a DSP.  

S-a urmărit în permanenţă punerea în aplicare a prevederilor legale privind evidenţele primare si 
secundare cu caracter medical de la nivelul tuturor unităţilor sanitare din Judeţul Brăila. 
 În baza protocolului dintre Ministerul Sănătății şi Institutul Naţional de Statistică, în perioada 
ianuarie-aprilie 2022 s-a efectuat codificarea medicală a cauzelor de deces pentru aproximativ 2000 de 
buletine de deces. În urma prelucrării datelor din buletinele de deces au rezultat indicatori de mortalitate 
după locul producerii fenomenului, după cauza decesului precum și pe grupe de vârstă.  
S-au prelucrat şi codificat  fişele de deces  penru copii cu vârstă 0-4 ani. 
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 Lunar s-a întocmit Registrul deceselor cu cauză violentă în colaborare cu  Serviciul de Medicină 
Legală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila.  

Lunar s-au codificat cauzele de deces de natură oncologică, în colaborare cu Secția Oncologie a 
Spitalului Județean Brăila, unitate care administrează Registrul județean oncologic.   

De asemenea, s-au înregistrat statistic un număr de apoximativ 650 de nașteri, cu date despre locul 
nașterii, mamă, greutate nou-născut. 

S-au întocmit:  
 Centralizatorul lunar, cu evidența gravidelor, a întreruperilor de sarcină, evidența principalelor boli 

cronice, mortalitatea generală după locul fenomenului (decese în spital/ decese la domiciliu și în alte 
părți), cu date raportate de 134 medici de familie; 

 Darea de seamă trimestrială trimestrul I 2022 privind Principalii indicatori ai cunoaşterii stării de 
sănătate de la nivelul Judeţului Brăila (demografie, morbiditate, internări în unitățile cu paturi, 
infecţii nosocomiale, imunizare) cu date raportate de medicii de familie si spitalele publice brăilene; 

 Centralizarea lunară a bolilor infecto-contagioase raportate de către Compartimentul pentru 
supravegherea şi controlul bolilor transmisibile al DSP Brăila, de unitățile sanitare cu paturi, de 
medicii de familie, de laboratoarele de analize medicale;   

 Verificarea și centralizarea datelor înscrise în Cercetarea statistică anuală SAN 2021 privind 
activitatea unitaţilor sanitare în anul 2021, de la spitalele publice şi private, Serviciul de Ambulanţă, 
Centrul de Transfuzii Brăila precum şi de la cabinetele medicale private; 

 Dările de seama departamentale anuale privind cheltuielile bugetare ale unităţilor sanitare în anul 
2021, condiţiile deosebite de muncă în anul 2021, morbiditatea prin incapacitate temporară de muncă 
în anul 2021; 

 Darea de seamă privind situaţia bolnavilor de diabet zaharat în anul 2021; 
 Macheta privind activitatea de laborator în anul 2021 pe coduri de analize medicale, centralizarea 

activităţii de laborator de la toate unităţile sanitare cu paturi din judeţ; 
 Morbiditatea în anul 2021, cu totalizarea la nivelul judeţului a morbidităţii (incidenţa) în cabinetul 

medicului de familie; 
 Centralizarea morbidităţii în anul 2021 (incidenţei) din ambulatoriul integrat spitalului; 
 Sinteza anuală a stării de sănătate a populaţiei si a activităţii medico-sanitare în 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 inspecție și control sanitar ; 
- activitatea cabinetelor medicale școlare. 
 Centralizarea consumului de medicamente din unitățile sanitare cu paturi conform Ordinului 
Ministerului Sănătății nr.1091/03.08.2010; Au fost transmise în termen rapoartele privind consumul de 
medicamente în cele patru unităţi sanitare cu paturi şi au fost arhivate electronic;  
 Activitatea de înregistrare a medicilor din Județul Brăila în Registrul Unic Județean și 
actualizarea permanentă a datelor personale ale acestora, concomitent cu acordarea codurilor de parafă, 
acolo unde este cazul, conform Ordinului M.S nr.1059/2003 privind declararea nominală obligatorie și 
evidența medicilor. S-au procesat datele personale în vedera acordării codului de parafă pentru 10 
medici.  
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 Ca urmare a achiziției unui nou server de date la sfârșitul anului 2021, în perioada ianuarie – 
aprilie 2022 s-a realizat migrarea stațiilor de lucru pe acest server operațiune realizată împreună cu firma 
care asigură mentenanța atât a rețelei cât și a serverelor instituției. 
 A fost asigurată cu promptitudine actualizarea site-ului DSP. 
Compartimentul Statistică şi Informatică în Sanatate Publică a întocmit situații operative cu date 
statistice, avizate de conducerea unității, la solicitarea serviciilor din DSP, cât și a unor 
instituții/organizații și persoane fizice.  

 
COMPARTIMENTUL R.U.N.O.S. 

 
  În perioada ianuarie – aprilie 2022 activitățile compartimentului RUNOS prevăzute în R.O.F. s-
au desfăşurat conform prevederilor legale, respectându-se termenele impuse, astfel: 
• pe parcursul perioadei ianuarie-martie 2022 s-a efectuat evaluarea personalului pentru anul 2021 
pentru personalul contractual și pentru funcționarii publici, întocmindu-se rapoarte de evaluare pentru 
funcţionarii publici şi fişe de evaluare pentru personalul contractual de către şefii/coordonatorii de 
compartimente, conform prevederilor OUG nr. 57/2019, respectiv OMS nr. 974/2020; 
• în luna februarie 2022 a fost demarată procedura de angajare pentru ocuparea funcției publice de 
execuție, inspector superior din cadrul Compartimentului Control Unități și Servicii de Sănătate, 
procedură finalizată în luna aprilie prin ocuparea postului scos la concurs ; 
• în luna martie 2022 a fost demarată, în conformitate cu prevederile legale, procedura de acreditare a 
unui inspector sanitar din cadrul Compartimentului Control Unitați și Servicii de Sănătate, fiind astfel 
emisă legitimația de control pentru inspectorul sanitar acreditat ; 
• în luna martie 2022 a fost demarată procedura de angajare a postului vacant aferent funcției de 
execuție inspector superior din cadrul Compartimentului RUNOS, procedura în derulare; 
• în luna martie 2022 a fost demarată procedura de angajare pentru funcția publică de conducere 
director executiv adjunct sănătate publică, procedură suspendată motivat de faptul  ca nu au putut fi 
respectate prevederile art. 25 alin. (1) din H.G.R. nr. 611/2008; 
• în luna martie 2022 a fost organizată procedura de angajare pentru ocuparea postului aferent functiei 
contractuale de execuție asistent medical debutant, specialitatea igienă/igienă și sănătate publică din 
cadrul Compartimentului Supravegehre epidemiologică și control boli transmisibile, procedura finalizată 
prin ocuparea postului. 
• în luna martie 2022 a fost organizată procedura de angajare conform prevederilor OMS nr 905/2021 
in vederea ocupării fără concurs, pe perioadă determinată, a postului afarent funcției contractuale de 
execuție medic cu competențe limitate, procedura finalizată prin ocuparea postului, 
• în luna martie 2022 s-a asigurat publicarea la sediul instituției și pe pagina de internet a listelor cu 
privire la transparența veniturilor salariale, care cuprind toate funcțiile din cadrul instituției, funcții care 
intră în categoria personalului plătit din fonduri publice ; 
• în perioada ianuarie-aprilie 2022 s-au operat modificările survenite in situaţia funcţiilor publice pe 
portalul ANFP; 
• s-au operat în REVISAL și transmis la I.T.M. Brăila modificările survenite în situaţia funcţiilor 
contractuale ca urmare a modificării salariului de bază; 
• s-au întocmit lucrări pentru Ministerul Sănătăţii şi alte instituţii, la solicitarea acestora; 
• s-au întocmit dări de seamă lunare cuprinzând și centralizarea datelor unităţilor sanitare din județul 
Brăila; 
• s-au redactat procesele verbale ale Comitetului Director al instituției și s-au emis hotărârile aferente; 
• s-a acordat viză CFP; 
• s-au inregistrat, redactat și emis dispoziţii referitoare la:   

- modificarea salariului de bază brut în conformitate cu legislația în vigoare;  
- acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă; 
- alte dispoziţii conform prevederilor legale, 
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dispoziții care s-au multiplicat, s-au înmânat, sub semnătură, persoanelor menţionate, s-au arhivat în 
dosarul de dispoziţii și la dosarul profesional/personal; 
• s-au desfășurat alte activitați 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; 
- adeverințe cu drepturile salariale solicitate de foști angajați ai instituției, necesare pentru dosarul 

de pensie; 
 s-au eliberat la solicitarea salariaților: 

- adeverinţe cu zilele de concediu medical; 
- adeverinţe pentru bănci; 
- adeverinte în vederea completării dosarelor de pensie; 
- alte adeverinte solicitate cu privire la date de personal și/sau salarizare, 
- s-au intocmit lunar lucrările specifice de planificare, solicitare și evidență a cheltuielii de 

personal ; 
 s-au intocmit statele lunare de plată a drepturilor salariale; 
 s-a întocmit lunar documentaţia de recuperare de la C.J.A.S. Brăila  a sumelor pentru concedii şi 
îndemnizaţii medicale; 
 s-a întocmit şi s-a depus lunar declaraţia D112 privind obligaţiile de plată a contributțiilor sociale, a 
impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate; 
 în perioada ianuarie-aprilie 2022 s-a asigurat activitatea de secretariat pentru comisia de examinare a 
persoanelor care au urmat cursuri de instruire privind noțiunile fundamentale de igienă. 

 
SERVICIUL ECONOMIC-ADMINISTRATIV-ACHIZIȚII 

 
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 limitele de cheltuieli aprobate, în condiții de echilibru bugetar și cu respectarea disciplinei 
financiare. 

 Direcția de Sănătate Publică Brăila are pentru anul 2022 un buget aprobat în suma de 70 683 mii 
lei din următoarele surse de finanțare: 

 Bugetul de Stat = 70 335 mii lei  
 Venituri proprii conf HG 59/2003 = 348 mii lei  

 Bugetul anului 2022 a fost alocat pentru următoarele destinații: 
- Cheltuieli de personal – 6 495 mii lei; 
- Cheltuieli cu bunuri și servicii – 5 594 mii lei; 
- Cheltuieli cu transferuri – 58 364 mii lei; 
- Cheltuieli pentru investiții DSP Brăila – 230 mii lei 

 Bugetul aferent cheltuielilor de bunuri și servicii cuprinde pe lângă activitatea administrativă a 
DSP Brăila și sume alocate autorităților publice locale cu destinația acțiuni de sănătate derulate în cadrul 
spitalelor din subordinea acestora, a cabinetelor de medicină școlară, a programelor naționale de sănătate 
derulate atât de DSP Brăila cât și de spitalele din subordinea AAPL.     
      
Buget bunuri și servicii DSP Brăila                                                                           771 mii lei 

Buget tichete de masă stimul pentru vaccinare                       2 438 mii lei 
Buget PNS derulate de DSP Brăila                                                                    2 307 mii lei 
Buget acțiuni de sănătate AAPL                                                               40 610 mii lei 
Buget cabinete de medicină scolară                                                                     6 721 mii lei 
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Buget PNS derulate de spitalele din subordinea AAPL                                  7 475 mii lei 
 

Bugetul alocat capitolului transferuri se defalcă după cum urmează :     
     
Buget alocat UAMS Ianca                                                                                    415 mii lei  
Buget alocat asistenței medicale comunitare alocate UAT-urilor din jud Brăila   1 552 mii lei 
Buget alocat centrelor de vaccinare din jud. Brăila                           1 194 mii lei 
Buget alocat cheltuielilor de carantina                                                                         2 mii lei 
           În activitatea zilnică, de la începutul anului 2022, în 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 Brăila directorul executiv adjunct economic 
elaborează solicitările lunare de finanțare și raportările indicatorilor financiari, urmărind executarea 
integrală a bugetului, acordă o atenție deosebită calității lucrărilor de planificare și execuție financiară, de 
contabilitate și analiză, precum și realizării  achizițiilor publice și investițiilor, urmărind în permanență 
creșterea competenței profesionale și a răspunderii întregului personal al compartimentelor implicate.  
          Prin monitorizarea lunară a executiei bugetului de venituri și cheltuieli pe surse de finanțare, 
directorul executiv adjunct economic analizează modul de realizare a veniturilor, respectiv finanțărilor și 
de efectuarea cheltuielilor. Astfel, se realizează integrarea activităților de planificare, control și 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 specifice 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 19.862 mii 
lei aferentă primelor 4 luni ale anului 2022, pentru plata cheltuielilor de personal ale unității de primiri 
urgențe, 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 
40,2%  și finanțare în suma totală de 1.552 mii lei pentru plata cheltuielilor de personal către asistenți 
comunitari și mediatorii sanitari în unitățile administrativ teritoriale din județ, buget executat în procent 
de 38,66%.    
  
 Din punct de vedere al structurii plăților efectuate în  cursul primelor 4 luni ale anului 2022 
situația se prezintă astfel: 

- Cheltuieli de personal – 2 097 mii lei; 
- Cheltuieli cu bunuri și servicii – 3 096 mii lei; 
- Cheltuieli cu transferuri – 19 862 mii lei; 

           În vederea asigurării implementării programelor nationale de sănătate publică prin intermediul 
structurilor proprii, DSP Brăila a încheiat și derulat contracte de furnizare a serviciilor medicale de 
vaccinare cu un numar de 131 cabinete medicale de asistență medicală primară, precum și un număr de 3 
contracte cu unitatile sanitare publice din subordinea AAPL, pentru desfășurarea activităților prevăzute 
în programele naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății. 
          În anul 2022, Direcția de Sănătate Publică Brăila, împreuna cu unitațile spitalicești, derulează 
urmatoarele programe naționale  de sănătate: 

1. Programul naţional de vaccinare derulat de către DSP Brăila având buget alocat în 2022 este în 
sumă de 1557 mii lei.   
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2. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare derulat la nivelul 
DSP Brăila, având buget alocat în 2022  în sumă de 104 mii lei  și Programul derulat de către 
Spitalul Județean de Urgența Brăila pentru 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, având buget alocat în 2022 în 
sumă de 4256 mii lei. 

3.  Programul de supraveghere şi control al infecţiei HIV derulat la nivelul DSP Brăila având buget 
alocat în 2022 în sumă de 2 mii lei și Programul derulat de catre Spitalul Județean de Urgență 
Brailă are un buget alocat în 2022 in sumă de 1910 mii lei. 

4. Programul de supraveghere şi control al tuberculozei derulat de Spitalul TBC Brăila,  
având buget alocat în 2022 în sumă de 603 mii lei. 
 

5. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă 
Programul este desfășurat de către DSP Brăila având buget alocat în 2022 în sumă de 11 mii lei. 
 

6. 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, program derulat de Spitalul 
Județean de Urgență Brăila, având buget alocat în 2022 în sumă de 40 mii lei. 

 
7. Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică derulat de către 

Spitalul de Psihiatrie Brăila, având buget alocat în 2022 în sumă de 14 mii lei. 
 

8. Programul de evaluare si promovare a sănătății și educație pentru sănătate- Subprogramul de 
evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate, derulat de către DSP Brăila cu un 
Buget în 2022  în sumă de 11 mii lei . 

 
9.  Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului, 

- Subprogramul de nutriție și sănătate a copilului- Profilaxia distrofiei la copiii cu vârsta cuprinsă 
intre 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf, derulat de către 
DSP Brăila cu un Buget în 2022  în sumă de 5 mii lei și - - Subprogramul de nutriție si sănătate a 
copilului- Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere, derușlat de Spitalul Județean 
de Urgență Brăila, având buget alocat în 2022 în sumă de 7 mii lei. 
- Prevenirea deficiențelor de auz prin screening auditiv la nou-nascuti program derulat de către 
Spitalul Județean de Urgența Brăila având buget alocat în 2022 în sumă de 5 mii lei; 
- Subprogramul de sănătate a femeii- Intervenția pentru profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 
derulat de către Spitalul Județean de Urgența Brăila având buget alocat în 2022 în sumă de 15 mii 
lei; 
 

10. Acțiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si îngrijirea pacienților critici din  secțiile ATI 
derulat de către Spitalul Județean de Urgența Brăila,  având buget alocat în 2022 în sumă de 315 
mii lei; 
 

11. Acțiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu 
          infecții emergente si reemergente (AP-IE/RE), derulat de către Spitalul Județean de  
          Urgența Brăila,  având buget alocat în 2022 în sumă de de 310 mii. 
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Execuția bugetară pe titluri de cheltuieli se prezintă astfel: 
                        mii lei 

Indicator 
Prevederi 
bugetare 
aprobate 

Plăți 
efectuate 

la 
30.04.2022 

Execuție 
buget % 

Cheltuieli de personal  6495 2097 32.57% 
Cheltuieli pentru bunuri si servicii, din care : 5594 3096 74.87% 
Cheltuieli de administrare DSP 849 318 37.46% 
tichete de masa - stimul pentru vaccinare 2438 2438 100.00% 
PN DSP Braila 2307 340 14.74% 
Finanțarea unor acțiuni de sănătate – spitale din 
subordinea AAPL 

40610 14437 35.55% 

Finanțarea programelor naționale de sănătate din 
cadrul unităților sanitare din subordinea AAPL 

7475 1446 19.34% 

Finanțarea asistenței medicale din cabinetele 
medicale școlare și dentare din unitățile de 
învățământ 

6721 2275 33.85% 

Transferuri din bugetul de stat către bugetele 
locale pt finanțarea unităților de asistență 
medico-sociale 

415 136 32.77% 

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele 
locale pentru finanțarea asistentei medicale 
comunitare 

1552 600 38.66% 

Cheltuieli cu centrele de vaccinare 1194 968 81.07% 

Cheltuieli cu carantină  2 0  0.00% 
Transferuri de capital pentru echipamente 
Spitalul Județean de Urgență Brăila 

395 0  0.00% 

Cheltuieli de capital DSP Brăila 230 0 0.00% 

TOTAL 76277 28151 36.91% 
 
Veniturile proprii ale Direcției de Sănătate Publică Brăila  se compun din: 

- venituri proprii din prestări servicii către populație, conform bugetului aprobat în suma de 348 
mii lei, din care s-a încasat în primele 4 luni, suma  de 87 mii lei reprezentând un procent de 25% din 
bugetul prevăzut pentru anul financiar 2022, sume ce au provenit din încasări 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, după cum urmează:  
 Situaţiile financiare ale instituției din trimestrul I al  anului 2022, au fost elaborate și transmise 
on-line prin aplicația dedicată a Ministerului Sănătății precum și transmise în original la Direcția 
Financiară a Ministerului Sănătății la termenele stabilite, situații  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 
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închidere a bilanțului financiar contabil la 31.03.2022, respectându-se prevederile legale în vigoare și 
prezentându-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 urmărit să asigure 
furnizarea prin situații financiare a unor informații relevante în luarea deciziilor economice, credibile 
deoarece reprezintă rezultatul patrimonial și poziția financiară, a instituției publice, neutre, prudente și 
complete sub toate aspectele. 
            Răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare este asumată de directorul executiv adjunct 
economic şi confirmată de directorul executiv care atestă că politicile contabile utilizate la întocmirea 
situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; situaţiile 
financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte 
informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;  persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de 
continuitate. 
            De la începutul anului compartimentul financiar contabil a asigurat funcționarea în parametrii 
optimi a activității 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 în primele 4 luni ale anului 2022 la nivelul unităţii în raport cu planul anual 
de achiziții publice aprobat, în vederea respectării bugetului alocat şi reducerii cheltuielilor. 

Pentru îndeplinirea obiectivului de mentinere a acreditarii laboratorului de diagnostic si 
investigatii in sanitate publica al DSP Brăila, directorul executiv adjunct economic a monitorizat și a 
urmărit asigurarea finanțării, alocarea resurselor materiale în vederea îndeplinirii obiectivului, precum și 
dotarea necesară derulării procedurilor.  
 

Activitatea compartimentului Administrativ Mentenanță din cadrul Direcției de Sănătate Publică 
Brăila se desfașoară pe baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat și repartizat de Ministerul 
Sănătății pe anul 2022, în conformitate cu sarcinile ce îi revin efectuând urmatoarele activitati: 

1. s-au întocmit și s-au transmis către MS documentații privind programul de investiții pe anul 
2022 în valoare de: 

 418 mii lei din bugetul de stat, aceastea fiind repartizate pentru dotări cu aparatură 
medicală de laborator și dotări independente. 

 230 mii lei din venituri proprii, suma fiind repartizată pentru dotări independente, 
maşini, echipamente și mijloace de transport, alte active fixe și reparaţii capitale 
aferente activelor fixe, fondurile fiind aprobate de ordonatorul principal de credite 
Ministerul Sănătății. 

2. s-au întocmit și s-au transmis catre MS documentații privind programul de investiții pe anul 
2022 în valoare de 15.201 mii lei din bugetul de stat, acestea fiind repartizate pentru Spitalul 
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Județean de Urgență Brăila, Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon Brăila  și   Spitalul 
Orașenesc Făurei, din care s-au alocat 395 mii lei fonduri din bugetul de stat pe anul 
2022,Transferuri de capital” ,,Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 
finanțarea aparaturii medicale și a echipamentelor de comunicații în urgență  în sănătate”, 
pentru Spitalul Județean  de Urgență  Brăila; 

3. s-au monitorizat lunar atât cheltuielile de capital/investiții ale unităților sanitare din 
subordinea administrației publice locale, inclusiv ale DSP și s-au transmis la Ministerul 
Sănătății documentații privind cheltuielile de natura investițiilor din veniturii proprii aprobate 
pentru anul 2022; 

4. s-a asigurat executarea la timp și în bune condiții a tuturor activităților administrative la 
nivelul instituției  

În cadrul compartimentului Achiziții Publice, prin personalul de specialitate în cursul anului 2022 
s-au  desfășurat următoarele activități : 
- a asigurat codificarea produselor, serviciilor în sistemul de grupare și codificare CPV  
- întocmirea planului anual al achizițiilor publice pentru exercițiul financiar 2022 
- a întocmit documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei în cadrul procedurilor de achiziție 
publică desfășurate la nivelul DSP Brăila; 
- a urmărit executarea lucrărilor și îndeplinirea serviciilor specifice contractate; 
- a pus la dispoziția 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 asigurat organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică, urmărind derularea contractelor 
de achiziție publică atribuite; 
- a întocmit dosarul achiziției publice pentru fiecare contract atribuit; 

Situația achizițiilor publice în raport cu planul anual de achiziții publice aprobat în anul  2022 se 
prezintă astfel: 
- 14 acte adiționale; 
- 45 dosare achiziție publică din care 39 achiziții realizate on-line prin platforma SEAP.   
 

COMPARTIMENT AVIZE/AUTORIZĂRI 
 

 În baza OMS nr. 1030/2009 cu modificări, s-au eliberat conform Registrului de autorizații : 
- 14 autorizații sanitare de funcționare, din care:  

 1 în sistem public    
 13 în sistem privat; 

 - 8 notificări privind certificarea conformității;  
- 161 notificări privind asistență de specialitate de sănătate publică, din care  în sistem public 20 și în 
sistem privat 141 

Conform Legii nr. 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, in perioada ianuarie – 
aprilie 2022 au fost înregistrate și repartizate  - comp. Inspecție  un număr de 1622 declarații pe proprie 
răspundere,. 

În perioada ianuarie - aprilie  2022, în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost înregistrate în 
Registrul Unic al Cabinetelor Medicale un numar de 3 unități sanitare și au fost radiate 4 unități sanitare. 

 Au fost eliberate 2 autorizatii de libera practica pentru profesia de tehnician optometrist.  
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COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL 
 

S-au înregistrat un numar de 3 solicitări în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public, cu modificări, în primele 4 luni ale anului 2022. Pentru un caz s-a solicitat calitatea 
petentului, respectiv Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal – 
persoană fizică, sau dovada personalității juridice – dacă reprezintă o asociație / fundație, dar solicitantul 
a renunțat, rămânând astfel 2 solicitări. 

Ambele solicitări, primite în  primele 4 luni ale anului 2022, au fost rezolvate favorabil. Asociația 
Serviciilor Funerare, solicitanta celor două cereri, precum și a unei cereri din luna octombrie 2021, a 
introdus acțiune aflată în desfășurare pe rolul Tribunalului Cluj, în contradictoriu și cu DSP Brăila, prin 
care solicită obligarea la furnizarea unor informații de interes public. 

Solicitările au vizat domeniul de interes specific, respectiv autorizarea și avizarea prestatorilor de 
servicii funerare, precum și procedurile privind eliberarea documentelor (aviz sanitar pentru transportul 
cadavrelor umane, aviz sanitar pentru deshumarea, transportul, reînhumarea cadavrelor umane, pașaport 
pentru transport cadavru uman). 

 
Au fost înregistrate un numar de 120 petiții în primele 4 luni ale anului 2022. Până în prezent au 

fost soluționate un număr de 103 petiții. Petițiile au fost primite în principal de la persoane fizice și au 
vizat probleme de disconfort creat de starea de insalubrizare a locuințelor și imobilelor de orice fel, 
disconfort fonic, radiații neionizante prin facilitarea dezvoltării rețelelor 5 G, disconfort creat de prezența 
diverșilor factori poluanți, disconfort creat de creșterea și îngrijirea animalelor, depozitarea 
necorespunzătoare a alimentelor (Programul lapte-corn), cele cu referire la măsurile pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, sancțiunile aplicate pentru necompletarea conformă a 
formularelor de intrare în țară, primirea bonurilor de masă de către persoanele cu schema completă de 
vaccinare, modalitatea de acordare a asistenței medicale refugiaților sosiți din Ucraina, informații privind 
vaccinarea cu vaccin anti HPV, informații privind statistica Melanomului malign. 

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

conducerii D.S.P.J. Brăila, în cadrul căruia s-au înregistrat un numar de 8 audiențe în primele 4 luni ale 
anului 2022, fiind soluționate toate. 

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. 

 
În primele 4 luni ale anului 2022, 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.  

 
REGISTRATURA  SI  SECRETARIAT 

 
            -s-au  inregistrat  și  s-a  tinut  evidenta  lucrărilor  primite  sau  transmise  prin  fax, un  numar  
de  6174 documente; 
            -s-a  asigurat  transmiterea  corespondenței  în  cadrul  compartimentelor  funcționale  ale  
Direcției  de Sănătate  Publică, cu  confirmarea  primirii  acestora  și   transmiterea  răspunsurilor  prin  
intermediul  poșta română/ poșta  militară,  în  funcție  de  specificul  lucrării; 
            -s-a  întocmit  evidența  deplasărilor  în  teren  ale  salariaților  Direcției  de  Sănătate  Publică,  
fiind  înregistrate  un  numar  de  300 ordine  de  deplasare; 
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            -pe  parcursul  celor patru luni s-a  asigurat  evidența  datelor  de  contact  ale  instituțiilor  
publice  locale   și  centrale,  precum  și  a  persoanelor  care  fac  parte  din  conducerea    acestora  și  
actualizarea  lor. 

 
COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN 

 
Compartimentul de audit public intern funcționează în cadrul D.S.P. Brăila în directa subordine a 
directorului executiv , având ca misiune acordarea de consultanță si asigurări rezonabile privind 
eficacitatea sistemelor de management al riscurilor , de control si de guvernanță.  
  
In perioada de raportare compartimentul a realizat urmatoarele tipuri de activități :  

1. Misiuni de audit public intern , derulate în conformitate cu planul aferent anului 2022 , așa cum a 
fost aprobat sub nr. 16264/26.11.2021. În primele patru luni s-a realizat o misiune privind 
sistemul de control intern/managerial și este în curs de finalizare o misiune pe domeniul 
financiar-contabil . Pentru misiunea incheiată au fost formulate 17 recomandări . Nu au fost 
constatate iregularități.   

2. Monitorizarea implementării întocmai la termenele stabilite a recomandărilor de către structurile 
auditate.În această perioadă au fost urmarite 32 de recomandări, din care 10 au fost implementate 
în termen si 22 sunt in curs de  implementare (la termen ) .  

3. Activități de consiliere cu caracter informal pentru facilitarea înțelegerii standardelor de control 
intern managerial , elaborarea procedurilor , implementarea unor recomandări .  

4. Activități de pregătire profesională 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 . Conform aprobării directorului 
executiv , au fost efectuate cinci zile de formare profesională.  

5. Activități de raportare :  Raport privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2021 
desfășurată la nivelul D.S.P. Brăila , transmisă sub nr. 1354/28.01.22 în atenția Ministerului 
Sănătății , Biroul Audit Public Intern , precum si în atenția Camerei de Conturi Brăila sub nr. 
4027/14.03.2022 .  

 
Principala dificultate cu care se confruntă Compartimentul este neacoperirea sferei auditabile în termen 
de 3 ani , în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea 672 /2002 privind auditul public intern , 
deoarece la nivelul D.S.P. Brăila este aprobat un singur post de auditor intern .   
Masură în atenția Comitetului director :  identificarea posibilității de suplimentare cu un post de 
auditor intern si ocuparea acestuia pîna la finele anului 2022.  

 
 


