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Raport privind calitatea apei produsa si distribuita in jud. Vrancea in 2012

In
conformitate cu prevederile Ord.MS
nr.1078/2010, privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare si a structurii
organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a
municipiului Bucuresti, departamentul de
supraveghere in sanatate publica prin
compartimentul &ldquo;Evaluarea factorilor
de risc din mediul de viata si munca&rdquo;,
coordoneaza si implementeaza la nivel teritorial activitatile
medicale cuprinse in programele
nationale de sanatate privind protejarea sanatatii si prevenirea
imbolnavirilor asociate factorilor de risc din mediul de viata ,
respectiv aprovizionarea cu apa potabila.

Monitorizarea
calitÄƒÅ£ii apei potabile se asigurÄƒ de cÄƒtre producÄƒtor,
distribuitor ÅŸi de cÄƒtre DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ
judeÅ£eanÄƒ, conform prevederilor Legii nr. 458/2002 a apei
potabile, republicatÄƒ ÅŸi HG nr. 974/2004 pentru
aprobarea normelor de supraveghere, inspecÅ£ie sanitarÄƒ ÅŸi
monitorizare a calitÄƒÅ£ii apei potabile si a procedurii de
autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile.

ProducÄƒtorii
ÅŸi / sau distribuitorii de apÄƒ potabilÄƒ, prin sistem public
colectiv ori individual sunt obligaÅ£i sÄƒ asigure
monitorizarea curentÄƒ, de control a apei potabile, conform
unui program care trebuie sÄƒ cuprindÄƒ cel puÅ£in controlul
eficienÅ£ei tehnologiei de tratare, îndeosebi a dezinfecÅ£iei ÅŸi a
calitÄƒÅ£ii apei potabile produse, distribuite ÅŸi utilizate.

Monitorizarea
de control

Scopul
acestei monitorizÄƒri este de a furniza periodic informaÅ£ii despre
calitatea organolepticÄƒ ÅŸi microbiologicÄƒ a apei potabile, produsÄƒ
ÅŸi distribuitÄƒ, despre eficienÅ£a tehnologiilor de tratare, cu
accent pe tehnologia de dezinfecÅ£ie, în scopul determinÄƒrii dacÄƒ
apa potabilÄƒ este corespunzÄƒtoare sau nu, din punct de vedere al
valorilor parametrilor relevanÅ£i stabiliÅ£i prin lege.
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Monitorizarea
de audit

Scopul
monitorizÄƒrii de audit este de a oferi informaÅ£ia necesarÄƒ pentru
a se determina dacÄƒ pentru toÅ£i parametrii stabiliÅ£i prin lege,
valorile sunt sau nu conforme. Pentru monitorizarea de audit este
obligatoriu sÄƒ fie monitorizaÅ£i toÅ£i parametrii prevÄƒzuÅ£i în
legislaÅ£ie (art. 5), de cÄƒtre DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ,
conform normelor de supraveghere, inspecÅ£ie sanitarÄƒ ÅŸi
monitorizare a calitÄƒÅ£ii apei potabile.

Operatorii
de apÄƒ din judeÅ£ul Vrancea sunt:

SC
"CUP" SA FocÅŸani,
cu filiale in toate orasele ;

Serviciul
Public de Exploatare a Sistemelor Rurale de Alimentare cu ApÄƒ din
cadrul Consiliului JudeÅ£ean
(SPESRAA);

PrimÄƒriile;

În
anul 2012 s-au obÅ£inut urmÄƒtoarele rezultate:

A)
Monitorizarea calitÄƒÅ£ii apei distribuitÄƒ populaÅ£iei prin sisteme
centrale, din mediul urban, administrate de SC "CUP"
SA
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1.
InstalaÅ£iile de aprovizionare cu apÄƒ din orasul
FOCÅžANI

Sucursala
FocÅŸani administreazÄƒ 3 zone de aprovizionare cu apÄƒ:

ZAA Suraia

ZAA Babele,

ZAA MîndreÅŸti.

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit:

Au
fost prelevate :

642 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii nr. 458/2002.

12 probe pentru examen chimic, care au fost
conforme Legii nr. 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control:

S-a
respectat frecventa prelevÄƒrilor stabilite in conformitate cu
prevederile HG. nr. 974/2004.

pentru determinarea parametrilor microbiologici,
au fost prezentate Laboratorului de

diagnostic
ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din cadrul DSP Vrancea, 756
probe, care au fost conforme Legii nr. 458/2002.
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informaÅ£ii despre eficienÅ£a tehnologiilor de tratare, cu
accent pe tehnologia de dezinfecÅ£ie, în scopul determinÄƒrii dacÄƒ
apa potabilÄƒ este/nu este corespunzÄƒtoare din punct de vedere
fizico-chimic , s-au obÅ£inut analizând în laboratorul propriu
(laborator înregistrat la Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii), 5787 probe
urmatorii parametrii fizico-chimici: "clor
rezidual liber", turbiditate", "conductivitate",
"amoniu", "azotaÅ£i", "substante organice"
, "cloruri", " pH"-ul ,"duritate").

S-au
înregistrat 192 de probe (3,35%)
neconforme pentru parametrul "clor
rezidual liber" distribuite în
cele 3 ZAA astfel: 49 probe din ZAA
Suraia, 65 de probe din ZAA Babele ÅŸi 78
probe ZAA MîndreÅŸti.

2.
InstalaÅ£iile de aprovizionare cu apÄƒ din orasul ADJUD

Sucursala
ApÄƒ - Canal Adjud administreazÄƒ 3 zone de aprovizionare cu
apÄƒ:

ZAA centralÄƒ (apÄƒ din forajele extravilane)

ZAA SireÅ£el

ZAA Salcâmilor

În
cadrul monitorizÄƒrii de
audit s-au recoltat :

13 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii nr. 458/2002.

4 probe pentru examen chimic, care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control
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Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor , astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 74,5
% pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 43%
pentru parametrii fizico-chimici si ca urmare, nu se poate
face o evaluare reprezentativa asupra calitatii apei produse si
distribuite consumatorilor.

informaÅ£ii despre calitatea microbiologicÄƒ a apei potabile, produsÄƒ
ÅŸi distribuitÄƒ, s-au obtinut prezentând (pe bazÄƒ de
contract) în Laboratorul de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate
publicÄƒ din cadrul DSP Vrancea, 146 probe pentru
examen microbiologic, care au fost conforme Legii
nr. 458/2002.

informaÅ£ii despre eficienÅ£a tehnologiilor de tratare, cu accent pe
tehnologia de dezinfecÅ£ie, în scopul determinÄƒrii dacÄƒ apa
potabilÄƒ este/nu este corespunzÄƒtoare din punct de vedere
fizico-chimic , s-au obÅ£inut analizând în laboratorul SC"CUP"SA
FocÅŸani (laborator înregistrat la Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii), 59
de probe pentru analize fizico-chimice, din care 29 de
probe (49,15%) au înregistrat neconformitÄƒÅ£i
pentru parametrul "clor rezidual liber" ÅŸi 5
probe (8,47%) au fost neconforme pentru parametrul
"turbiditate" .

3.
InstalaÅ£iile de aprovizionare cu apÄƒ a orasului PANCIU

Sucursala
ApÄƒ -Canal Panciu administreazÄƒ 3 zone de aprovizionare cu
apÄƒ:

ZAA Chicera

ZAA CÄƒlimÄƒneÅŸti

ZAA de amestec

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
recoltat :
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15 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii nr. 458/2002.

3 probe pentru examen chimic, care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca monitorizarea de
control s-a realizat în proporÅ£ie de 39,8% pentru
parametrii microbiologici ÅŸi de 32,75% pentru
parametrii fizico-chimici.

informaÅ£ii despre calitatea microbiologicÄƒ a apei potabile, produsÄƒ
ÅŸi distribuitÄƒ, s-au obtinut prezentând (pe bazÄƒ de
contract) în Laboratorul de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate
publicÄƒ din cadrul DSP Vrancea, 67 probe pentru examen
microbiologic, care au fost conforme Legii nr.
458/2002.

informaÅ£ii despre eficienÅ£a tehnologiilor de tratare, cu accent pe
tehnologia de dezinfecÅ£ie, în scopul determinÄƒrii dacÄƒ apa
potabilÄƒ este/nu este corespunzÄƒtoare din punct de vedere
fizico-chimic , s-au obÅ£inut analizând în laboratorul SC"CUP"SA
FocÅŸani (laborator înregistrat la Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii), 57
probe pentru analize fizico-chimice, din care 12
probe (21%) au înregistrat neconformitÄƒÅ£i pentru
parametrul "clor rezidual liber" .

4.
InstalaÅ£ia de aprovizionare cu apÄƒ a orasului ODOBESTI

Sucursala
ApÄƒ - Canal OdobeÅŸti, administreazÄƒ o zonÄƒ de aprovizionare
cu apÄƒ:

ZAA OdobeÅŸti.

În
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cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
recoltat :

6 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

1 probÄƒ pentru examen fizico-chimic, care a fost
conformÄƒ Legii 458/2002 .

În
cadrul monitorizÄƒrii de control:

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 76,1%
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 34,54% pentru
parametrii fizico-chimici.

informaÅ£ii despre calitatea microbiologicÄƒ a apei potabile, produsÄƒ
ÅŸi distribuitÄƒ, s-au obtinut prezentând (pe bazÄƒ de
contract) în Laboratorul de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate
publicÄƒ din cadrul DSP Vrancea, 51 probe pentru examen
microbiologic, care au fost conforme Legii nr.
458/2002.

informaÅ£ii despre eficienÅ£a tehnologiilor de tratare, cu accent pe
tehnologia de dezinfecÅ£ie, în scopul determinÄƒrii dacÄƒ apa
potabilÄƒ este/nu este corespunzÄƒtoare din punct de vedere
fizico-chimic , s-au obÅ£inut analizând în laboratorul SC"CUP"SA
FocÅŸani (laborator înregistrat la Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii), 19
probe pentru analize fizico-chimice, din care 1 probÄƒ
(5,2%) a fost neconformÄƒ pentru parametrul "clor
rezidual liber" .

5.
InstalaÅ£iile de aprovizionare cu apÄƒ din orasul MÄ‚RÄ‚ÅžEÅžTI

Sucursala
ApÄƒ -Canal MÄƒrÄƒsesti administreazÄƒ 2 zone de aprovizionare
cu apÄƒ:
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ZAA GospodÄƒria de apÄƒ

ZAA Castel nr.2.

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
recoltat :

18 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii nr. 458/2002.

4 probe pentru examen chimic, care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control :

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 80,7 %
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 29,4 % pentru
parametrii fizico-chimici.

informaÅ£ii despre calitatea microbiologicÄƒ a apei potabile, produsÄƒ
ÅŸi distribuitÄƒ, s-au obtinut prezentând (pe bazÄƒ de
contract) în Laboratorul de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate
publicÄƒ din cadrul DSP Vrancea, 92 probe pentru examen
microbiologic, care au fost conforme Legii nr.
458/2002.

informaÅ£ii despre eficienÅ£a tehnologiilor de tratare, cu accent pe
tehnologia de dezinfecÅ£ie, în scopul determinÄƒrii dacÄƒ apa
potabilÄƒ este/nu este corespunzÄƒtoare din punct de vedere
fizico-chimic , s-au obÅ£inut analizând în laboratorul SC"CUP"SA
FocÅŸani (laborator înregistrat la Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii), 30
probe pentru analize fizico-chimice, care au fost
conforme Legii 458/2002.

CONCLUZII:

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor de probe pentru analiza
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parametrilor fizico-chimici si microbiologici(exceptie CUP Focsani)
.

In
mediul urban, au fost analizate 7782 probe de apÄƒ din
care :

1806
probe pentru analize
microbiologice, care au fost conforme Legii 458/2002.

5976
probe pentru
analize fizico-chimice, din care neconforme la parametrii:

"clor
rezidual liber" (3,91 % ) si "turbiditate"
(0,08 %).

Cauzele
neconformitÄƒÅ£ilor :

1.
Lipsa staÅ£iilor de tratare a apei (dezinfecÅ£ie)
- FocÅŸani (ZAA Mindresti), Panciu,
Odobesti, Marasesti, Adjud (ZAA Siretel si ZAA Salcamilor);

2.
Efectuarea dezinfecÅ£iei cu clorurÄƒ de
var, manual, determinÄƒ neasigurarea unei concentraÅ£ii constante a
clorului rezidual liber pe parcursul zilei.

3.
Nerespectarea frecvenÅ£ei de prelevare ÅŸi
analizare sÄƒptÄƒminalÄƒ a apei, de la ieÅŸirea din fiecare rezervor
de înmagazinare în funcÅ£iune (conform prevederilor HG nr.
974/2004, Anexa 1, art. 9).

MÄƒsuri
aplicate de catre Compartimentul « Evaluarea factorilor de risc
din mediul de viata si munca »:
http://www.dspvn.ro
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1.
Verificarea permanentÄƒ atât a concentraÅ£iei in substanÅ£Äƒ
activÄƒ a dezinfectanÅ£ilor cât ÅŸi monitorizarea concentraÅ£iei
&bdquo;clorului rezidual liber&rdquo; în reÅ£eaua de distribuÅ£ie (la
consumatori), prin laboratorul propriu. ;

2.
Depistarea cauzelor si corectia imediata a acestora in cazul
aparitiei neconformitatilor, atat la parametrii microbiologici, cat
si la cei fizico-chimici .

3.
Derularea programului de modernizare si dotare a instalaÅ£iilor de
alimentare cu apÄƒ, cu staÅ£ii de tratare mecanicÄƒ, in toate
orasele, care au ca operator SC CUP SA Focsani ;

B)
Monitorizarea calitÄƒÅ£ii apei distribuitÄƒ populaÅ£iei prin sisteme
centrale, din mediul rural, administrate de Serviciului Public de
Exploatare a Sistemelor Rurale de Alimentare cu ApÄƒ

Serviciului
Public de Exploatare a Sistemelor Rurale de Alimentare cu ApÄƒ
administreazÄƒ 22 zone de aprovizionare cu apÄƒ, care
furnizeaza sub 1000mc/zi:

InstalaÅ£ia
BOLOTEÅžTI (satele BoloteÅŸti, GÄƒgeÅŸti, VitÄƒneÅŸti)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat:

12 probe
pentru examen microbiologic,
100% au
fost conforme
Legii . nr. 458/2002 .

2 probe
pentru examen fizico-chimic,
http://www.dspvn.ro
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100% au
fost conforme
Legii nr. 458/2002 .

În
cadrul monitorizÄƒrii de control :

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7 %
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01 % pentru
parametrii fizico-chimici.

S-au
prezentat ÅŸi analizat, pe bazÄƒ de contract cu Laboratorul de
diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din cadrul DSP
Vrancea:

13 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

4 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002 .

2.
InstalaÅ£ia CIORÄ‚ÅžTI (satele CiorÄƒÅŸti, MihÄƒlceni ÅŸi SpÄƒtÄƒreasa)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat:

12 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii . nr. 458/2002.

2 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
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Legii nr. 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7 %
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01 % pentru
parametrii fizico-chimici.

S-au
prezentat ÅŸi analizat , pe bazÄƒ de contract cu Laboratorul de
diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din cadrul DSP
Vrancea:

13 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002 .

4 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002 .

3.
InstalaÅ£ia Cîmpuri (satele RotileÅŸti Mari, RotileÅŸtii Mici ÅŸi
FeteÅŸti)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat :

12 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii . nr. 458/2002 .

2 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.
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În
cadrul monitorizÄƒrii de control

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7%
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01% pentru
parametrii fizico-chimici.

S-au
prezentat ÅŸi analizat , pe bazÄƒ de contract cu Laboratorul de
diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din cadrul DSP
Vrancea:

13 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002 .

4 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme Legii
nr. 458/2002 .

4.
InstalaÅ£ia CÎRLIGELE (satele Cîrligele, BonÅ£eÅŸti , Blidari)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat :

12 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii . nr. 458/2002 .

2 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002 ; concentraÅ£ia parametrului chimic "nitraÅ£i",
s-a încadrat în limitele stabilite prin AutorizaÅ£ia SanitarÄƒ
de FuncÅ£ionare cu derogare pentru parametrul &bdquo;nitrati&rdquo;.
http://www.dspvn.ro
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În
cadrul monitorizÄƒrii de control

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7 %
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01 % pentru
parametrii fizico-chimici; parametrul
"nitraÅ£i" a
fost monitorizat lunar.

S-au
prezentat ÅŸi analizat , pe bazÄƒ de contract cu Laboratorul
de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din cadrul DSP
Vrancea:

13 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme Legii nr. 458/2002 .

12 probe
pentru examen fizico-chimic
(pentru 12 probe s-a analizat parametrul chimic "nitraÅ£i"
ÅŸi doar pentru 4 probe s-a solicitat examen complet); probele au
fost conforme
Legii nr. 458/2002 , inclusiv concentraÅ£ia
parametrului chimic "nitraÅ£i" s-a încadrat în
limitele stabilite prin AutorizaÅ£ia SanitarÄƒ de FuncÅ£ionare cu
derogare.

5.InstalaÅ£ia
Cîrligele (satul DÄƒlhÄƒuÅ£i)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat:

12 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii . nr. 458/2002 .

2 probe
pentru examen fizico-chimic,
http://www.dspvn.ro
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care au fost conforme
Legii nr. 458/2002 .

În
cadrul monitorizÄƒrii de control

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7%
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01% pentru
parametrii fizico-chimici.

S-au
prezentat ÅŸi analizat , pe bazÄƒ de contract , în Laboratorul de
diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din cadrul DSP
Vrancea:

13 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002 .

4 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme Legii
nr. 458/2002 .

6.
InstalaÅ£ia DUMBRÄ‚VENI (satul DumbrÄƒveni)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat:

12 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii . nr. 458/2002 .

2 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002 .
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În
cadrul monitorizÄƒrii de control

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7%
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01% pentru
parametrii fizico-chimici.

S-au
prezentat ÅŸi analizat în cadrul Laboratorului de diagnostic ÅŸi
investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din DSP Vrancea:

13 probe pentru
examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

4 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

7.
InstalaÅ£ia DUMBRÄ‚VENI (satul CîndeÅŸti)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat:

12 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii . nr. 458/2002 .

2 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002 .

În
cadrul monitorizÄƒrii de control :
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Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7%
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01% pentru
parametrii fizico-chimici.

S-au
prezentat ÅŸi analizat , pe bazÄƒ de contract , în
Laboratorul de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din
cadrul DSP Vrancea:

13 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002 .

4 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002 .

8.
InstalaÅ£ia DumbrÄƒveni (satul Dragosloveni)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat :

12 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii . nr. 458/2002 .

2 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme Legii
nr. 458/2002 .

În
cadrul monitorizÄƒrii de control :
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Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7%
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01% pentru
parametrii fizico-chimici.

S-au
prezentat ÅŸi analizat, pe bazÄƒ de contract , în Laboratorul
de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din cadrul DSP
Vrancea:

13 probe pentru
examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

4 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

9.
InstalaÅ£ia GOLEÅžTI

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat :

12 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme Legii . nr. 458/2002.

2 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme Legii nr. 458/2002, excepÅ£ie fÄƒcând
parametrul chimic "fier"
a cÄƒrui valoare depÄƒÅŸeÅŸte limita maximÄƒ
admisÄƒ de prevederile Legii 458/2002 republicatÄƒ .

În
cadrul monitorizÄƒrii de control :
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Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7 %
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01 % pentru
parametrii fizico-chimici; parametrul
indicator "Fier" nu a fost monitorizat lunar, conform
recomandarilor.

S-au
prezentat ÅŸi analizat , pe bazÄƒ de contract cu Laboratorul de
diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din cadrul DSP
Vrancea:

13 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

4 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002, republicatÄƒ pentru parametrii analizaÅ£i, cu
exceptia "fierului" a cÄƒrui
valoare depÄƒÅŸeÅŸte limita maximÄƒ admisÄƒ .

10.
InstalaÅ£ia GOLOGANU

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat :

12 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii . nr. 458/2002 .

2 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002 .

În
cadrul monitorizÄƒrii de control
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Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7%
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01% pentru
parametrii fizico-chimici.

S-au
prezentat ÅŸi analizat , pe bazÄƒ de contract , în
Laboratorul de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din
cadrul DSP Vrancea:

13 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

4 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

11.InstalaÅ£ia
GURA CALIÅ¢EI

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat:

12 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii . nr. 458/2002.

2 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control
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Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7%
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01% pentru
parametrii fizico-chimici.

S-au
prezentat ÅŸi analizat, pe bazÄƒ de contract , în Laboratorul
de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din cadrul DSP
Vrancea:

13 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

4 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002 .

12.
InstalaÅ£ia JARIÅžTEA (satele JariÅŸtea, PÄƒdureni ÅŸi VÄƒrsÄƒtura)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat:

12 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii . nr. 458/2002.

2 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7%
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pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01% pentru
parametrii fizico-chimici.

S-au
prezentat ÅŸi analizat, pe bazÄƒ de contract , în
Laboratorul de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din
cadrul DSP Vrancea:

13 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

4 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002 .

13.
InstalaÅ£ia MÄ‚ICÄ‚NEÅžTI (satele MÄƒicÄƒneÅŸti ÅŸi Rîmniceni).

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat:

12 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii . nr. 458/2002.

2 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control :

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7 %
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01 % pentru
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parametrii fizico-chimici.

S-au
prezentat ÅŸi analizat, pe bazÄƒ de contract , în Laboratorul
de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din cadrul DSP
Vrancea:

13 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

4 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

14.
InstalaÅ£ia NÄ‚NEÅžTI (satele CÄƒlienii Noi ÅŸi CÄƒlienii Vechi).

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat :

12 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii . nr. 458/2002.

2 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7 %
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01 % pentru
parametrii fizico-chimici.
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S-au
prezentat ÅŸi analizat în cadrul , pe bazÄƒ de contract , în
Laboratorul de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din
cadrul DSP Vrancea:

13 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

4 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

15.
InstalaÅ£ia GUGEÅžTI (satul Oreavu )

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat:

12 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii . nr. 458/2002.

2 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7 %
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01% pentru
parametrii fizico-chimici.
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S-au
prezentat ÅŸi analizat în cadrul , pe bazÄƒ de contract , în
Laboratorul de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din
cadrul DSP Vrancea:

13 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002 .

4 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

16.
InstalaÅ£ia RUGINEÅžTI (satele RugineÅŸti ÅŸi AngheleÅŸti)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat:

12 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii . nr. 458/2002 .

2 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002 .

În
cadrul monitorizÄƒrii de control

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7%
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01 % pentru
parametrii fizico-chimici.
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S-au
prezentat ÅŸi analizat în cadrul , pe bazÄƒ de contract , în
Laboratorul de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din
cadrul DSP Vrancea:

13 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

4 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002 .

17.
InstalaÅ£ia comunelor SURAIA ÅŸi BILIEÅžTI

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat:

12 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii . nr. 458/2002.

2 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

In
cadrul monitorizÄƒrii de control

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7%
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01 % pentru
parametrii fizico-chimici.

S-au
prezentat ÅŸi analizat în cadrul , pe bazÄƒ de contract , în
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Laboratorul de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din
cadrul DSP Vrancea:

13 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

4 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

18.InstalaÅ£ia
STRÄ‚OANE (satele StrÄƒoane ÅŸi Muncelu).

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat:

12 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii . nr. 458/2002.

2 probe pentru
examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7%
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01 % pentru
parametrii fizico-chimici.

S-au
prezentat ÅŸi analizat în cadrul , pe bazÄƒ de contract , în
Laboratorul de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din
cadrul DSP Vrancea:
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13 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

4 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

19.InstalaÅ£ia
TÄ‚TÄ‚RANU (satul TÄƒtÄƒranu)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat:

12 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii . nr. 458/2002.

2 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7%
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01% pentru
parametrii fizico-chimici.

S-au
prezentat ÅŸi analizat în cadrul , pe bazÄƒ de contract , în
Laboratorul de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din
cadrul DSP Vrancea:
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13 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

4 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002 .

20.
InstalaÅ£ia TÎMBOIEÅžTI (satele TîmboieÅŸti, PÄƒdureni, Slimnic ÅŸi
Trestieni)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat:

12 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii . nr. 458/2002 .

2 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002 .

În
cadrul monitorizÄƒrii de control

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7%
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01 % pentru
parametrii fizico-chimici.

S-au
prezentat ÅŸi analizat în cadrul , pe bazÄƒ de contract , în
Laboratorul de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din
cadrul DSP Vrancea:

13 probe
pentru examen microbiologic,
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care au fost conforme Legii
nr. 458/2002.

4 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

21.
InstalaÅ£ia URECHEÅžTI (satul
UrecheÅŸti)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat:

12 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii . nr. 458/2002.

2 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7%
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01% pentru
parametrii fizico-chimici.

S-au
prezentat ÅŸi analizat în cadrul , pe bazÄƒ de contract , în
Laboratorul de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din
cadrul DSP Vrancea:

13 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.
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4 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

22.
InstalaÅ£ia VULTURU (satele Vulturu, BoÅ£îrlÄƒu, Maluri ÅŸi
HînguleÅŸti)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au
prelevat:

12 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii . nr. 458/2002.

2 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel ca
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 19,7%
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,01 % pentru
parametrii fizico-chimici.

S-au
prezentat ÅŸi analizat în cadrul , pe bazÄƒ de contract , în
Laboratorul de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din
cadrul DSP Vrancea:

13 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme Legii
nr. 458/2002.
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4 probe
pentru examen fizico-chimic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

MentionÄƒm
cÄƒ, procentele mici realizate la monitorizarea de control sunt
datorate nerespectarii frecvenÅ£ei de prelevare a apei ÅŸi analizare
sÄƒptÄƒmânalÄƒ, de la ieÅŸirea din fiecare rezervor de
înmagazinare în funcÅ£iune ( incalcându-se prevederile HG nr.
974/2004, Anexa 1, art. 9).

C)
Monitorizarea calitÄƒÅ£ii apei distribuitÄƒ populaÅ£iei prin sisteme
centrale, din mediul rural, ce aparÅ£in Primariilor.

1.
PrimÄƒria AndreiaÅŸu
de Jos, administreazÄƒ
3 zone de aprovizionare cu apÄƒ:

ZAA AndreiaÅŸu deJos

ZAA AndreiaÅŸu de Sus

ZAA RÄƒchitaÅŸu

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

-12
probe pentru examen bacteriologic, care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.
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3 probe pentru examen chimic, care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de
control:

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor , astfel cÄƒ
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 14,2
% pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 3,77%
pentru parametrii fizico-chimici ÅŸi ca urmare, evaluarea nu
este reprezentativÄƒ pentru calitaÅ£ea apei produse si distribuite
consumatorilor, in anul 2012.

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

26 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

6 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost
conforme Legii nr. 458/2002, pentru parametrii analizaÅ£i.

2.PrimÄƒria
BÎRSEÅžTI, administreazÄƒ o zonÄƒ de aprovizionare
cu apÄƒ (satele BîrseÅŸti ÅŸi TopeÅŸti)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

9 probe pentru examen bacteriologic,
care au fost conforme
Legii 458/2002.

2 probe pentru examen fizico - chimic,
care au fost conforme
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Legii 458/2002, pentru parametrii analizaÅ£i.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control :

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel cÄƒ,
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 7,81
% pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 8,9 %
pentru parametrii fizico-chimici ÅŸi ca urmare evaluarea, nu
este reprezentativÄƒ pentru calitaÅ£ea apei produse si distribuite
consumatorilor, in anul 2012.

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

5 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme Legii
nr. 458/2002.

5 probe pentru examen fizico-chimic , care au fost
conforme Legii nr. 458/2002, pentru parametrii analizaÅ£i.

3.
PrimÄƒria BORDEÅžTI, administreazÄƒ o zonÄƒ de
aprovizionare cu apÄƒ (satele BordeÅŸtii de Jos ÅŸi BordeÅŸtii de
Sus)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

12 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

3 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002, pentru parametrii analizaÅ£i;
concentraÅ£ia parametrului chimic "nitraÅ£i" s-a încadrat
în limitele stabilite prin AutorizaÅ£ia SanitarÄƒ de FuncÅ£ionare cu
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derogare.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control :

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel cÄƒ,
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 60 %
pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 46,15 % pentru
parametrii fizico-chimici ÅŸi ca urmare evaluarea nu este
reprezentativÄƒ pentru calitaÅ£ea apei produse si distribuite
consumatorilor, in anul 2012.

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

36 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

24 probe pentru examen fizico-chimic , care au fost
conforme Legii nr. 458/2002, pentru parametrii analizaÅ£i,
inclusiv pentru parametrul chimic "nitraÅ£i" care s-a
încadrat în limitele stabilite prin AutorizaÅ£ia SanitarÄƒ de
FuncÅ£ionare cu derogare.

4.
PrimÄƒria BÄ‚LEÅžTII administreazÄƒ o zonÄƒ de
aprovizionare cu apÄƒ (satul BÄƒleÅŸti).

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

3 probe pentru examen bacteriologic,
care au fost conforme
Legii 458/2002.

2 probe pentru examen fizico - chimic,
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care au fost neconforme
Legii 458/2002, prin depÄƒÅŸirea valorii maxime admise a
parametrului "nitraÅ£i"
ÅŸi lipsa "clorului
rezidual liber",
ce denota neefectuarea dezinfectiei.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control:

Nu
s-a întocmit "Programul de
monitorizare de control a calitÄƒÅ£ii apei distribuite
pentru anul 2012" , nu s-a
efectuat monitorizarea de control cu
Laboratorul de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate
publicÄƒ, din cadrul DSP Vrancea, dar nici cu un alt laborator
înregistrat la Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii.

5.
PrimÄƒria CÂMPINEANCA
administreazÄƒ 4 zone de aprovizionare cu apÄƒ:

ZAA din forajul situat în parc.

ZAA din forajul situat în Zamfir

ZAA din forajul situat în vecinÄƒtatea fostului CAP.

ZAA din forajul situat în satul Pietroasa

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

16 probe pentru examen bacteriologic,
care au fost conforme
Legii 458/2002.
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4 probe pentru examen fizico - chimic, dintre acestea
au fost neconforme 50% Legii 458/2002 prin lipsa
"clorului rezidual liber", ce denota neefectuarea
dezinfectiei apei.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control:

Nu
s- a întocmit "Programul de
monitorizare de control a calitÄƒÅ£ii apei distribuite
pentru anul 2012" .

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor stabilitÄƒ prin HG
974/2004, astfel cÄƒ monitorizarea de control s-a realizat
haotic, în proporÅ£ie de 13,33 % pentru parametrii
microbiologici ÅŸi de 7,7 % pentru parametrii
fizico-chimici ÅŸi ca urmare, nu se poate face o evaluare
reprezentativÄƒ asupra calitaÅ£ii apei produse si distribuite
consumatorilor

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

32 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

16 probe pentru examen fizico-chimic , dintre care 3
probe (18,75%) au fost neconforme Legii 458/2002, prin
lipsa "clorului rezidual liber"ca urmare a
neefectuarii dezinfectiei apei.

6.PrimÄƒria
CÂMPURI, administreazÄƒ o zonÄƒ de aprovizionare cu
apÄƒ (satul Cîmpuri)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit
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Au
fost prelevate :

4 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

1 probÄƒ pentru examen fizico - chimic, care a fost
conformÄƒ Legii 458/2002, pentru parametrii analizaÅ£i.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control:

Nu
s-a întocmit "Programul de
monitorizare de control a calitÄƒÅ£ii apei distribuite
pentru anul 2012" .

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor stabilitÄƒ prin HG 974/2004
, astfel cÄƒ, monito-rizarea de control s-a realizat haotic,
în proporÅ£ie de 15 % pentru parametrii microbio-logici
ÅŸi de 9,6 % pentru parametrii fizico-chimici ÅŸi ca
urmare, nu se poate face o evaluare reprezentativÄƒ asupra calitaÅ£ii
apei produse si distribuite consumatorilor .

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

9 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

5 probe pentru examen fizico-chimic , care au fost
conforme Legii nr. 458/2002.

7.PrimÄƒria
COTEÅžTI, administreazÄƒ o zonÄƒ de aprovizionare cu
apÄƒ (satele CoteÅŸti, BudeÅŸti, Odobasca, Valea CoteÅŸti ÅŸi
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GoleÅŸtii de Sus)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

10 probe pentru examen bacteriologic, dintre care 2
probe au fost trimise la analizÄƒ laboratorului din cadrul Centrului
Regional de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ IaÅŸi (conform metodologiei
Programelor de SÄƒnÄƒtate) ÅŸi 8 probe analizate în Laboratorul de
diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din cadrul DSP
Vrancea. Toate probele au fost conforme Legii 458/2002.

4 probe pentru examen fizico - chimic, dintre care 2
probe au fost trimise la analizÄƒ laboratorului din cadrul Centrului
Regional de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ IaÅŸi (conform metodologiei
Programelor de SÄƒnÄƒtate) ÅŸi 2 probe analizate în Laboratorul de
diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din cadrul DSP
Vrancea. Dintre acestea ,1 probÄƒ (25%) a fost neconformÄƒ
Legii 458/2002 pentru parametrul "clor rezidual liber".

În
cadrul monitorizÄƒrii de control:

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor stabilitÄƒ prin HG
974/2004, astfel cÄƒ, monitorizarea de control s-a
realizat în proporÅ£ie de 13,3 % pentru parametrii
microbiologici ÅŸi de 33,3 % pentru parametrii
fizico-chimici ÅŸi ca urmare, evaluarea nu este
reprezentativÄƒ pentru calitaÅ£ea apei produse si distribuite
consumatorilor, in anul 2012.

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

8 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

20 probe pentru examen fizico-chimic, care au fost
conforme Legii nr. 458/2002 pentru parametrii analizaÅ£i
(inclusiv pentru parametrul"nitraÅ£i" pentru care s-a
acordat derogare în anul 2011).
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8.PrimÄƒria
DUMITREÅžTI, administreazÄƒ o zonÄƒ de aprovizionare
cu apÄƒ (satul DumitreÅŸti)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

11 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

4 probe pentru examen fizico - chimic, din care 1
probÄƒ (25%) a fost neconformÄƒ Legii 458/2002, prin lipsa
"clorului rezidual liber", datorita neefectuarii
dezinfectiei apei..

În
cadrul monitorizÄƒrii de control :

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor, astfel cÄƒ,
monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie de 9,5
% pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 9,1 %
pentru parametrii fizico-chimici ÅŸi ca urmare, evaluarea
nu este reprezentativÄƒ pentru calitaÅ£ea apei produse si
distribuite consumatorilor, in anul 2012.

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

6 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

5 probe pentru examen fizico-chimic , care au fost
conforme Legii nr. 458/2002.
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9.
PrimÄƒria FITIONEÅžTI, administreazÄƒ o zonÄƒ de
aprovizionare cu apÄƒ (satul FitioneÅŸti).

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

8 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

1 probÄƒ pentru examen fizico - chimic, care a fost
neconformÄƒ Legii 458/2002, prin lipsa "clorului
rezidual liber", datorita neefectuarii dezinfectiei apei.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control:

Nu
s-a întocmit "Programul de
monitorizare de control a calitÄƒÅ£ii apei distribuite
pentru anul 2012" .

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor stabilitÄƒ prin HG
974/2004, astfel cÄƒ, monitorizarea de control s-a
realizat haotic, doar pentru parametrii microbiologici, în
proporÅ£ie de 10 % ; Nu s-a urmÄƒrit eficienÅ£a
dezinfecÅ£iei ÅŸi ca urmare, evaluarea nu este
reprezentativÄƒ pentru calitaÅ£ea apei produse si distribuite
consumatorilor, in anul 2012.
S-au
prezentat ÅŸi analizat:

6 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.
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10.
PrimÄƒria GUGEÅžTI, administreazÄƒ o zonÄƒ de
aprovizionare cu apÄƒ (satul GugeÅŸti).

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

10 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002, pentru para-metrii analizaÅ£i
(inclusiv pentru parametrul"nitraÅ£i" pentru care s-a
acordat derogare din anul 2011).

In
cadrul monitorizarii de control

S-a
respectat frecventa prelevarilor
stabilite in conformitate cu prevederile H.G nr. 974/2004.

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

60 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

55 probe pentru examen fizico-chimic , care au fost
conforme Legii nr. 458/2002 (inclusiv pentru
parametrul"nitraÅ£i" pentru care s-a acordat derogare din
anul 2011).

11.
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PrimÄƒria HOMOCEA, administreazÄƒ 2 zone de aprovizionare
cu apÄƒ:

ZAA -sat Homocea

ZAA -sat Lespezi

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

18 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

4 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control :

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor stabilitÄƒ prin HG
974/2004 , astfel cÄƒ, monitorizarea de control s-a
realizat în proporÅ£ie de 7,7 % pentru parametrii
microbiologici ÅŸi de 2,88 % pentru parametrii
fizico-chimici ÅŸi ca urmare evaluarea nu este reprezentativÄƒ
pentru calitaÅ£ea apei produse si distribuite consumatorilor, in
anul 2012.

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

8 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

3 probe pentru examen fizico-chimic , dintre care 1
probÄƒ (33%) a fost neconforma Legii nr. 458/2002, prin
lipsa "clorului rezidual liber".
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12.PrimÄƒria
JITIA, administreazÄƒ 3 zone de aprovizionare cu apÄƒ:

ZAA -sat Jitia

ZAA -sat Dealul SÄƒrii

ZAA -sat Cerbu

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

15 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

3 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control:

Nu
s-a întocmit "Programul de
monitorizare de control a calitÄƒÅ£ii apei distribuite
pentru anul 2012" .

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor stabilitÄƒ prin HG
974/2004, astfel cÄƒ, monitorizarea de control s-a
realizat haotic, în proporÅ£ie de 6,6 % pentru parametrii
microbiologici ÅŸi de 7,7 % pentru parametrii
fizico-chimici ÅŸi ca urmare, evaluarea nu este
reprezentativÄƒ pentru calitaÅ£ea apei produse si distribuite
consumatorilor, in anul 2012 .
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S-au
prezentat ÅŸi analizat:

12 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

13.PrimÄƒria
JARIÅžTEA, administreazÄƒ o zonÄƒ de aprovizionare
cu apÄƒ (satul Scînteia).

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

12 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control:

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor stabilitÄƒ prin HG
974/2004, monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie
de 75 % pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 75
% pentru parametrii fizico-chimici ÅŸi ca urmare,
evaluarea nu este reprezentativÄƒ pentru calitaÅ£ea apei produse si
distribuite consumatorilor, in anul 2012.

S-au
prezentat ÅŸi analizat:
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12 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

12 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

14.
PrimÄƒria MILCOVUL, administreazÄƒ o zonÄƒ de
aprovizionare cu apÄƒ (satele Milcovul ÅŸi LÄƒmoteÅŸti).

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

12 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control:

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor stabilitÄƒ prin HG
974/2004, monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie
de 17,64 % pentru parametrii microbiologici ÅŸi de
88,8 % pentru parametrii fizico-chimici ÅŸi ca urmare,
evaluarea nu este reprezentativÄƒ pentru calitaÅ£ea apei produse si
distribuite consumatorilor, in anul 2012.

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

3 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

8 probe pentru examen fizico - chimic, dintre care 1
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probÄƒ (12,5%) a fost neconformÄƒ Legii 458/2002 prin
lipsa "clorului rezidual liber", ca urmare a
neefectuarii dezinfectiei apei.

15.PrimÄƒria
MOVILIÅ¢A, administreazÄƒ 2 zone de aprovizionare cu
apÄƒ :

ZAA -satele MoviliÅ£a, TrotuÅŸanu, FrecÄƒÅ£ei ÅŸi

VÄƒleni).

ZAA -sat DiocheÅ£i

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

10 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control:

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor stabilitÄƒ prin HG
974/2004, (întocmind program de monitorizare doar pentru una
din zonele alimentare cu apÄƒ), monitorizarea de control s-a
realizat în proporÅ£ie de 22,8 % pentru parametrii
microbiologici ÅŸi de 11,3 % pentru parametrii
fizico-chimici ÅŸi ca urmare evaluarea nu este reprezentativÄƒ
pentru calitaÅ£ea apei produse si distribuite consumatorilor, in
anul 2012.

S-au
prezentat ÅŸi analizat:
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16 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

7 probe pentru examen fizico - chimic, dintre care 4
probe (57,14%) au fost neconforme Legii 458/2002 prin
lipsa "clorului rezidual liber", datorita
neefectuarii dezinfectiei apei.

16.PrimÄƒria
NÄ‚RUJA, administreazÄƒ o zonÄƒ de aprovizionare cu
apÄƒ (satul NÄƒruja)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

4 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control:

Nu
s-a întocmit "Programul de
monitorizare de control a calitÄƒÅ£ii apei distribuite
pentru anul 2012" .

Nu
s- a efectuat monitorizarea de control cu Laboratorul de
diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din cadrul DSP
Vrancea, dar nici cu un alt laborator înregistrat la Ministerul
SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii.
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17.PrimÄƒria
NEGRILEÅžTI, administreazÄƒ o zonÄƒ de aprovizionare
cu apÄƒ (satul NegrileÅŸti)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

9 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control:

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor stabilitÄƒ prin HG
974/2004, monitorizarea de

control
s-a realizat în proporÅ£ie de 3,33 % pentru parametrii
microbiologici ÅŸi de 3,8 % pentru parametrii
fizico-chimici ÅŸi ca urmare evaluarea nu este reprezentativÄƒ
pentru calitaÅ£ea apei produse si distribuite consumatorilor, in anul
2012.

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

2 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002.
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18.PrimÄƒria
OBREJIÅ¢A, administreazÄƒ o zonÄƒ de aprovizionare cu
apÄƒ (satul ObrejiÅ£a).

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

7 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

3 probe pentru examen fizico - chimic, din care : 2
probe (66,6) au fost neconforme Legii 458/2002 prin lipsa
"clorului rezidual liber" ÅŸi 1 probÄƒ (33,3%) a
fost neconformÄƒ prin depÄƒÅŸirea valorii admise pentru
parametrul "nitriÅ£i"

În
cadrul monitorizÄƒrii de control:

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor stabilitÄƒ prin HG
974/2004, monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie
de 37,5 % pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 52,8
% pentru parametrii fizico-chimici ÅŸi ca urmare
evaluarea nu este reprezentativÄƒ pentru calitaÅ£ea apei produse si
distribuite consumatorilor, in anul 2012.

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

12 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

12 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

19.
PrimÄƒria PÄ‚ULEÅžTI, administreazÄƒ o zonÄƒ de
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aprovizionare cu apÄƒ (satele PÄƒuleÅŸti ÅŸi HÄƒuliÅŸca)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

8 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002

În
cadrul monitorizÄƒrii de control:

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor stabilitÄƒ prin HG
974/2004, monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie
de 58,3 % pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 35,7
% pentru parametrii fizico-chimici ÅŸi ca urmare
evaluarea nu este reprezentativÄƒ pentru calitaÅ£ea apei produse si
distribuite consumatorilor, in anul 2012 .

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

14 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

5 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

20.
PrimÄƒria PAUNEÅžTI, administreazÄƒ 2 zone de
aprovizionare cu apÄƒ:

ZAA PÄƒuneÅŸti
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ZAA ViiÅŸoara

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

8 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control:

Nu
s-a întocmit "Programul de
monitorizare de control a calitÄƒÅ£ii apei distribuite
pentru anul 2012" .

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor stabilitÄƒ prin HG
974/2004, astfel cÄƒ monitorizarea de control s-a
realizat haotic, în proporÅ£ie de 10 % pentru parametrii
microbiologici ÅŸi de 35,7 % pentru parametrii
fizico-chimici ÅŸi ca urmare evaluarea nu este
reprezentativÄƒ pentru calitaÅ£ea apei produse si distribuite
consumatorilor, in anul 2012 .

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

24 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

20 probe pentru examen fizico - chimic, din care, 4
probe (20%) au fost neconforme Legii 458/2002, prin lipsa
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"clorului rezidual liber", datorita neefectuarii
dezinfectiei.

21.
PrimÄƒria REGHIU, administreazÄƒ o zonÄƒ de aprovizionare
cu apÄƒ (satele Reghiu, Åžindrilari, Valea Milcovului)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

8 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002

În
cadrul monitorizÄƒrii de control

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor stabilitÄƒ prin HG
974/2004, monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie
de 22,2 % pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 7,14
% pentru parametrii fizico-chimici ÅŸi ca urmare
evaluarea nu este reprezentativÄƒ pentru calitaÅ£ea apei produse si
distribuite consumatorilor, in anul 2012 .

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

8 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.

2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.
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22.
PrimÄƒria SLOBOZIA BRADULUI, administreazÄƒ 2 zone
de aprovizionare cu apÄƒ

ZAA Slobozia Bradului

ZAA satelor Coroteni, Cornetu, Valea Beciului, LieÅŸti ÅŸi OlÄƒreni.

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

11 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
neconforme Legii 458/2002 prin lipsa "clorului rezidual
liber", datorita neefectuarii dezinfectiei apei.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor stabilitÄƒ prin HG
974/2004, monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie
de 5 % pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 6,8 %
pentru parametrii fizico-chimici ÅŸi ca urmare evaluarea nu
este reprezentativÄƒ pentru calitaÅ£ea apei produse si distribuite
consumatorilor, in anul 2012 .

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

6 probe
pentru examen microbiologic,
care au fost conforme
Legii nr. 458/2002.
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7 probe pentru examen fizico - chimic, din care, 3
probe(42,85%), neconforme prin lipsa "clorului
rezidual liber" ÅŸi 1 probÄƒ (14,28%), neconformÄƒ
datoritÄƒ, depasirii valorii parame-trului "amoniu"
.

23.
PrimÄƒria SLOBOZIA CIORÄ‚ÅžTI, administreazÄƒ o
zonÄƒ de aprovizionare cu apÄƒ (satele Slobozia CiorÄƒÅŸti,
JiliÅŸte ÅŸi Armeni)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate, cu ocazia punerii în funcÅ£iune ÅŸi evaluÄƒrii
obiectivului, în luna noiembrie/2012 :

4 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

1 proba pentru examen fizico - chimic, care a fost
conformÄƒ Legii 458/2002.

24.
PrimÄƒria TÄ‚NÄ‚SOAIA, administreazÄƒ o zonÄƒ de
aprovizionare cu apÄƒ (satele TÄƒnÄƒsoaia, Galbeni, Vladnicul)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate, cu ocazia evaluÄƒrii obiectivului, în lunile
noiembrie &ndash; decembrie/2012 :

7 probe pentru examen bacteriologic, din care, 4
probe (57% ), neconforme Legii 458/2002 prin prezenta
indicatorilor de contaminare fecalÄƒ :"escherichi
coli" ÅŸi "enterococi".

2 probe pentru examen fizico - chimic, din care, 1
probÄƒ (50%), a fost neconformÄƒ Legii 458/2002
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prin lipsa "clorului rezidual liber", datorita
neefectuarii dezinfectiei apei.

25.PrimÄƒria
TÄ‚TÄ‚RANU, administreazÄƒ 3 zone de aprovizionare cu
apÄƒ :

ZAA sat Vîjîietoarea

ZAA sat MÄƒrtineÅŸti

ZAA sat Bordeasca Veche

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

10 probe pentru examen bacteriologic, din care, 2
probe (20%), au fost neconforme Legii 458/2002, prin
prezenta indicatorilor de contaminare fecalÄƒ :"escherichi
coli" ÅŸi "enterococi".

6 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
neconforme Legii 458/2002, prin lipsa "clorului
rezidual liber", datorita neefectuarii dezinfectiei apei.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control

Nu
s-a întocmit "Programul de
monitorizare de control a calitÄƒÅ£ii apei distribuite
pentru anul 2012" .

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor stabilitÄƒ prin HG
974/2004, astfel cÄƒ monitorizarea de control s-a
realizat haotic, în proporÅ£ie de 1,9 % doar pentru
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parametrii fizico-chimici ÅŸi ca urmare evaluarea nu este
reprezentativÄƒ pentru calitaÅ£ea apei produse si distribuite
consumatorilor, in anul 2012 .

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

3 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
neconforme Legii 458/2002, prin lipsa "clorului
rezidual liber", datorita neefectuarii dezinfectiei apei.

26.PrimÄƒria
TULNICI, administreazÄƒ o zonÄƒ de aprovizionare cu
apÄƒ (satul Tulnici)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

8 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002 .

În
cadrul monitorizÄƒrii de control

Nu
s-a întocmit "Programul de
monitorizare de control a calitÄƒÅ£ii apei distribuite
pentru anul 2012" .

Nu
s-a efectuat monitorizarea de control cu Laboratorul de
diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din cadrul DSP
Vrancea, dar nici cu un alt laborator înregistrat la Ministerul
SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii.
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27.PrimÄƒria
Å¢IFEÅžTI, administreazÄƒ 3 zone de aprovizionare
cu apÄƒ:

ZAA sat ClipiceÅŸti

ZAA sat Å¢ifeÅŸti

ZAA sat BÄƒtineÅŸti

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

15 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

3 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002 .

În
cadrul monitorizÄƒrii de control

Nu
s-a întocmit "Programul de
monitorizare de control a calitÄƒÅ£ii apei distribuite
pentru anul 2012" .

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor stabilitÄƒ prin HG
974/2004 astfel cÄƒ monitorizarea de control s-a realizat
haotic, în proporÅ£ie de 1,6 % pentru parametrii
microbiologici ÅŸi de 2 % pentru parametrii
fizico-chimici ÅŸi ca urmare evaluarea nu este
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reprezentativÄƒ pentru calitaÅ£ea apei produse si distribuite
consumatorilor, in anul 2012 .

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

3 probe pentru examen microbiologic, care au fost
conforme Legii 458/2002 .

3 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002 .

28.PrimÄƒria
VÎRTEÅžCOIU, administreazÄƒ 3 zone de aprovizionare
cu apÄƒ:

ZAA -sat Olteni

ZAA -sat VîrteÅŸcoiu (foraj PrimÄƒrie)

ZAA -satele Beciu, Rîmniceanca, RotÄƒreÅŸti, Pietroasa ÅŸi

Faraoanele

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

15 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

3 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control:
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Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor stabilitÄƒ prin HG
974/2004, monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie
de 14,5 % pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 16,3
% pentru parametrii fizico-chimici ÅŸi ca urmare
evaluarea nu este reprezentativÄƒ pentru calitaÅ£ea apei produse si
distribuite consumatorilor, in anul 2012 .

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

26 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

25 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

29.
PrimÄƒria VIDRA, administreazÄƒ 3 zone de aprovizionare
cu apÄƒ :

ZAA satele Vidra ÅŸi Scafari

ZAA satele TichiriÅŸ ÅŸi Ruget

ZAA satele IreÅŸti ÅŸi ÅžerbeÅŸti

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

29 probe pentru examen bacteriologic, din care, 2 probe
au fost trimise pentru analize, laboratorului din cadrul Centrului
Regional de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ IaÅŸi (conform metodologiei
Programelor de SÄƒnÄƒtate) ÅŸi 27 probe au fost analizate în
Laboratorul de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din
cadrul DSP Vrancea. Toate probele au fost conforme
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Legii 458/2002.

9 probe pentru examen fizico - chimic, din care, 2 probe au
fost trimise pentru analize, laboratorului din cadrul Centrului
Regional de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ IaÅŸi (conform metodologiei
Programelor de SÄƒnÄƒtate) ÅŸi 7 probe au fost analizate în
Laboratorul de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din
cadrul DSP Vrancea. Toate probele au fost conforme
Legii 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control:

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor stabilitÄƒ prin HG
974/2004, monitorizarea de control s-a realizat în proporÅ£ie
de 26,5 % pentru parametrii microbiologici ÅŸi de 27,3
% pentru parametrii fizico-chimici ÅŸi ca urmare
evaluarea nu este reprezentativÄƒ pentru calitaÅ£ea apei produse si
distribuite consumatorilor, in anul 2012 .

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

51 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

45 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

30.
PrimÄƒria VINTILEASCA, administreazÄƒ 2 zone de
aprovizionare cu apÄƒ :

ZAA sat Neculele

ZAA satele Vintileasca -TÄƒnÄƒsari

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit
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Au
fost prelevate :

8 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

2 probe pentru examen fizico - chimic, din care, 1
probÄƒ (50%), a fost neconformÄƒ Legii 458/2002, prin
lipsa "clorului rezidual liber", datorita
neefectuarii dezinfectiei apei.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control:

Nu
s-a întocmit "Programul de
monitorizare de control a calitÄƒÅ£ii apei distribuite
pentru anul 2012" .

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor stabilitÄƒ prin HG
974/2004, astfel cÄƒ monitorizarea de control s-a
realizat haotic, în proporÅ£ie de 1,6 % pentru parametrii
microbiologici ÅŸi de 2 % pentru parametrii
fizico-chimici ÅŸi ca urmare evaluarea nu este
reprezentativÄƒ pentru calitaÅ£ea apei produse si distribuite
consumatorilor, in anul 2012 .

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

2 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

2 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

31.PrimÄƒria
VRÂNCIOAIA, administreazÄƒ o zonÄƒ de
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aprovizionare cu apÄƒ (satele Vrîncioaia, PloÅŸtina ÅŸi Muncei)

În
cadrul monitorizÄƒrii de audit

Au
fost prelevate :

12 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

4 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

În
cadrul monitorizÄƒrii de control:

Nu
s-a respectat frecventa prelevarilor stabilitÄƒ prin HG
974/2004 astfel cÄƒ monitorizarea de control s-a realizat
în proporÅ£ie de 62,5 % pentru parametrii microbiologici
ÅŸi de 50 % pentru parametrii fizico-chimici ÅŸi ca
urmare evaluarea nu este reprezentativÄƒ pentru calitaÅ£ea apei
produse si distribuite consumatorilor, in anul 2012 .

S-au
prezentat ÅŸi analizat:

15 probe pentru examen bacteriologic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

9 probe pentru examen fizico - chimic, care au fost
conforme Legii 458/2002.

CONCLUZII:

În
mediul rural, pentru instalaÅ£iile centrale ce aparÅ£in de
SPESRAA, nu s-a respectat frecventa
prelevarilor de probe pentru analiza parametrilor fizico-chimici
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si microbiologici.

Astfel
: au fost analizate un
numÄƒr total de 693 probe de apÄƒ din care :

550
probe apÄƒ pentru examen
microbiologic, care au fost conforme Legii 458/2002.

143
probe apÄƒ pentru examen
fizico-chimic, care au fost conforme, excepÅ£ie
fÄƒcând parametrul
chimic "fier" , din ZAA
GoleÅŸti, a cÄƒrui
valoare depÄƒÅŸeÅŸte limita maximÄƒ
admisÄƒ de prevederile Legii 458/2002

Cauzele
neconformitÄƒÅ£ilor sistemelor de
aprovizionare cu apa ce apartin SPESRAA
:

1.
Calitatea necorespunzÄƒtoare a apei la sursa (concentraÅ£ii crescute
de fier în probele de apa din instalaÅ£ia GoleÅŸti).

2.
Lipsa unor procedee de tratare adecvate, pentru reducerea
concentraÅ£iei parametrului evidentiat în exces.

3.
Nerespectarea frecvenÅ£ei de prelevare a
apei ÅŸi analizare sÄƒptÄƒminalÄƒ, de la ieÅŸirea din fiecare
rezervor de înmagazinare în funcÅ£iune (conform prevederilor HG nr.
974/2004, Anexa 1, art. 9).

În
mediul rural, pentru instalaÅ£iile centrale ce aparÅ£in
PrimÄƒriilor, nu s-a respectat frecventa
prelevarilor de probe pentru analiza parametrilor fizico-chimici
si microbiologici.
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Au
fost analizate in total, 933 probe de apÄƒ din care :

612
probe apÄƒ, din punct de vedere microbiologic, din care:
6 probe (0,98%), au fost neconforme Legii 458/2002,
pentru parametrii analizaÅ£i.

321
probe apÄƒ, din punct de vedere fizico-chimic, din
care: 40 probe (12,46%), au fost neconforme, la
parametrii "clor rezidual liber" , "nitriÅ£i" ,
"amoniu" .

MenÅ£ionÄƒm
cÄƒ, toÅ£i operatorii de apÄƒ au fost informaÅ£i imediat de
neconformitatea probelor de apa, solicitându-li-se efectuarea
anchetelor cu privire la identificarea cauzelor care au determinat
neincadrarea in parametrii de calitate, precum ÅŸi mÄƒsurile
corective aplicate imediat pentru evitarea apariÅ£iei unor epidemii
hidrice .

Principalele
cauze de nepotabilitate a apei distribuite
consumatorilor, de
catre Primarii:

1.
FuncÅ£ionarea deficitarÄƒ/nefuncÅ£ionarea staÅ£iilor de tratare
(dezinfecÅ£ie).

2.
DificultÄƒÅ£i în aprovizionarea cu clor gazos, prin lipsa
mijloacelor de transport speciale, autorizate, ceea ce determinÄƒ
neefectuarea dezinfecÅ£iei apei.

3.
IneficienÅ£a staÅ£iilor de tratare a apei cu UV.

4.
Efectuarea manualÄƒ a dezinfecÅ£iei apei, ceea ce determinÄƒ
imposibilitatea asigurÄƒrii unei concentraÅ£ii constante a &bdquo;clorului
rezidual liber&rdquo; în apa produsÄƒ ÅŸi distribuitÄƒ, pe parcursul
zilei.

5.
Lipsa posibilitÄƒÅ£ii efectuÄƒrii dezinfectiei la nivelul bazinelor
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metalice tip hidrosferÄƒ, foarte vechi (Cîmpineanca - sursa CAP,
TÄƒtÄƒranu - sursele MÄƒrtineÅŸti, Bordeasca Veche ).

6.
Lipsa unor procedee de tratare adecvate, pentru reducerea
concentraÅ£iei parametrilor chimici evidenÅ£iaÅ£i în exces.

MÄƒsuri
aplicate de Compartimentul « Evaluarea factorilor de risc din
mediul de viata si munca »:

1.
Amenajarea unor spatii pentru depozitarea în condiÅ£ii optime, a
clorurii de var utilizatÄƒ pentru dezinfecÅ£ia apei.

2.
Modificarea procedeului de tratare a apei (staÅ£ia de dezinfectie cu
UV, a fost înlocuitÄƒ cu staÅ£ie de clorinare), în localitatea
TÄƒnÄƒsoaia.

D.
Sisteme locale de alimentare cu apÄƒ potabilÄƒ - fântâni
publice

În
anul 2012, pentru evaluarea calitÄƒÅ£ii apei din surse
individuale publice (fântâni), s-au prelevat ÅŸi analizat cu
laboratorul :

64 de probe de apÄƒ (32 probe pentru examen
microbiologic ÅŸi 32 probe pentru examen fizico-chimic)
ÅŸi s-a constatat neconformarea la prevederile Legii 458/2002,
atât pentru parametrii microbiologici analizaÅ£i (NTG 22OC,
NTG 37OC, E. coli, Enterococi ÅŸi Bacterii coliforme), a
unui nr de 26 probe (81,25%), cât ÅŸi pentru parametrii
chimici "nitraÅ£i", "oxidabilitate",
"conductivitate", a unui nr. de 20 probe (62,5%) .

S-a
înregistrat 1 caz de methemoglobinemie acutÄƒ infantilÄƒ
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în localitatea Sihlea, la un sugar. În urma
derulÄƒrii anchetei, s-a constatat cÄƒ, apa (din fântâna
publicÄƒ) folositÄƒ pentru alimentaÅ£ia artificialÄƒ a
copilului, a fost neconformÄƒ atât din punct de vedere
microbiologic , prin prezenta indicatorilor de contaminare
fecala cât ÅŸi din punct de vedere chimic, prin
depasirea valoarii maxime admise, de catre &bdquo;nitrati&rdquo;
.

MentionÄƒm
cÄƒ, localitatea Sihlea, este înscrisÄƒ în lista
localitÄƒÅ£ilor, cu depasiri ale nitratilor, rezultati din
activitÄƒÅ£i agricole (Anexa Ord. 743/2008).

PrimÄƒria
ÅŸi cabinetul individual al medicului de familie , au fost informate,
cu privire la masurile

ce
le vor aplica prin :

afiÅŸarea
la loc vizibil ÅŸi protejat a înscrisurilor prin care se interzice
consumul de apÄƒ din aceastÄƒ sursÄƒ pentru sugari ÅŸi copiii mici;

atenÅ£ionarea
mamelor, referitor la existenÅ£a riscului major de intoxicaÅ£ie cu

nitraÅ£i,
prin consumul apei din aceastÄƒ sursÄƒ.

În
anul 2012, la nivelul judeÅ£ului Vrancea, nu s-au înregistrat
epidemii hidrice.

Compartimentul
« Evaluarea factorilor de risc din mediul de viata si munca »,
a sesizat in scris, &ldquo;Biroul de control in sanatate
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publica&rdquo;, cu privire la neconformitatile existente in 13
sisteme de aprovizionare cu apa potabila din judet si s-a
aplicat numai o sanctiune contraventionala.

Vezi aici documentul oficial >>

Vaccinarea Anti-HPV

DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea informeazÄƒ populaÅ£ia cÄƒ din data de
23.11.2009 începe vaccinarea anti-HPV a elevelor din clasa a-VI-a si a-VII-a. Mai multe detalii puteti gasi pe site - Centrul
National de Informare pentru Prevenirea Cancerului de Col Uterin.

Vaccinarea se va efectua prin cabinetele medicale ÅŸcolare ÅŸi de familie
. DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea a primit 1794 doze de Cervarix care
va fi distribuit cabinetelor vaccinatoare in zilele urmatoare. Vaccinul
poate fi administrat simultan sau la orice interval faÅ£Äƒ de celelalte tipuri de
vaccinuri (inclusiv gripal).

Modalitatea de desfÄƒÅŸurare a campaniei va fi urmatoarea :

&bull; Se va face planificarea pe zile si pe clase pentru fiecare unitate de
invatamant de catre medicul scolar sau de familie care deserveste colectivitatea
respectiva ;
&bull; Se va face informarea parintilor asupra programului stabilit ,
de catre cabinetul medical sau profesorul diriginte ;
&bull; In cazul in care
parintii nu sunt de acord cu vaccinarea vor anunta acest lucru catre cabinetul
medical (scolar sau de familie ).Nu sunt necesare documente scrise /
semnate pentru acceptarea sau refuzul vaccinÄƒrii.

Centralizator posturi vacante
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Incepând
cu data de 01.09.2010, dosarele pentru eliberarea documentelor necesare
recunoaÅŸterii calificÄƒrilor româneÅŸti în celelalte state ale Uniunii
Europene se depun la direcÅ£iile de sÄƒnÄƒtate publica. La Directia de
sanatate publica Vrancea dosarele se depun la compartimentul resurse umane:

Consilier Gheorghiu Carmen
Referent Dutulescu Constanta
PROGRAM
Luni - joi
930, - 16,00
Vineri
930, - 13,30

Adresa scoli

Actiune tematica de control in unitatile de invatamant
din judetul Vrancea cf. adresei MS NR.54193/13.09.2010.In judetul
Vrancea au fost controlate 58 unitati de invatamant, 14 in mediul urban
si 44 in mediul rural.Principalele probleme depistate sunt:

1. Localul unitatii este
necorespunzator, necesitind reabilitare la Scoala si Gradinita
Novacesti, Scoala Viisoara si Gradinita nr.2 Adjud.

2. Lipsa teren de joaca pentru copii la Gradinita nr.2 Adjud.

3. Lipsa apei potabile curente la
scolile din Haret, Calimanesti, Ploscuteni, Boghesti si Adjudul-Vechi
sau apa nepotabila folosita doar pentru igiena mainilor la Scoala Corbita si Scoala
Tanasoaia.

4.
Grupuri sanitare exterioare fara
apa curenta la unitatile de invatamint din
Racoasa, Varnita, Poiana, Dragosloveni, Candesti, Dumbraveni, Haret,
http://www.dspvn.ro
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Urechesti, Sarbi, Homocea, Ploscuteni, Corbita, Boghesti, Tanasoaia,
Adjudul-Vechi.

5. Lipsa materialelor pentru igiena
mainilor la unitatile de invatamint din Padureni, Haret, Calimanesti, Virtescoiu.

6. Lipsa incalzire - calorifere inca
nemontate la Scoala Corbita.

7. Lipsa personal pentru efectuarea
curateniei la Scoala Padureni, iar la marea majoritate a unitatilor mici din
mediul rural acest personal este cu 1/4 sau 1/2 norma neputand asigura corespunzator
intretinerea curateniei .

8. Personalul angajat nu a efectuat
controlul medical periodic la unitatile de invatamint din Poiana, Golesti, Dragosloveni, Candesti.

9.
Personalul de ingrijire nu a
efectuat cursul de insusire a notiunilor fundamentale de igiena la
unitatile de invatamint
din Poiana, Golesti, Dragosloveni, Candesti, Urechesti, Sarbi, Tifesti,
Virtescoiu, Homocea, Ploscuteni, Corbita, Boghesti, Tanasoaia,
Adjudul-Vechi.

10. Unitatile de invatamint din
Urechesti, Paunesti, Surlea, Bostanesti, Virtescoiu, Focsani-sc.1 si
8 nu au contracte de dezinsectie-deratizare.

Ca urmare a neconformitatilor de mai
sus, din cele 58 unitati controlate, 15 au ASF, 2 au ASF cu plan de conformare si 41 nu au
ASF. Toate neconformitatile mentionate mai
sus sunt motivate de catre conducerile unitatilor de invatamint ca fiind datorate
lipsei fondurilor alocate de la primarii, motiv pentru care am aplicat 30 avertismente fara a da si sanctiuni
contraventionale.

DIRECTOR EXECUTIV,

DR.GRAUR CATALIN

PT. INSPECTOR SEF

DR.STOENOIU MIRCEA

red/dact:DR.BS

>>Vedeti aici documentele oficiale Adresa scoli si Macheta scoli
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Anunt DSP Vrancea 4 iulie 2011

Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii a
convocat la sediul DSP Vrancea în ziua de 4 iulie 2011 reprezenanÅ£i ai
direcÅ£iilor de sÄƒnÄƒtate din judeÅ£ele Vrancea, BuzÄƒu, GalaÅ£i ÅŸi BrÄƒila în
vederea evaluÄƒrii activitÄƒÅ£ii acestora ÅŸi a modului de organizare ÅŸi
implementare a obiectivelor programelor naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate în domeniile
supravegherii bolilor, monitorizarea factorilor de risc de mediu, evaluarea ÅŸi
promovarea stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate a populaÅ£iei, respectiv a activitÄƒÅ£ii laboratoarelor.

Calendar vaccinare

Directia de Sanatate Publica Vrancea aduce la cunostinta elevilor,
parintilor si cadrelor didactice din scoli, calendarul campaniilor
scolare obligatorii de vaccinare pe anul scolar 2010-2011, dupa cum
urmeaza:

Octombrie 2010:

11-12 oct. 2010: vaccinare antirujeolica - antirubeolica antiurliana (RRO), recuperare restantieri elevi cls. a II-a;

Noiembrie 2010:

08 - 19 nov. 2010: vaccinare antidiftero - tetanica (dT), recuperare restantieri elevi cls. a
IX- a;

22 nov. - 03 dec. 2010 : vaccinare antipoliomelitica (VPI), clasa
a III-a;
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Aprilie 2011*: - vaccinare antirujeolica - antirubeolica - antiurliana(RRO)
cls. I-a;

Mai 2011*: - vaccinare antidiftero - tetanica (dT), clasa a VIII-a.

Perioada exacta de desfasurare a acestor campanii scolare de vaccinare
va fi comunicata ulterior.

Cf. Ordinului Ministerului Sanatatii 1955/1995, art. 2:

"In
unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si
tinerilor, publice sau private, se vor primi numai copiii si tinerii
care prezinta documente medicale care atesta starea lor de sanatate si
efectuarea imunizarilor profilactice obligatorii."

De asemenea, cf. art. 19, Lit. f:

"Conducerea unitatilor scolare are obligatia de a programa in colaborare cu medicul......realizarea imunizarilor."

Legea
649/2001 precizeaza ca vaccinarile trecute in Programul National de
Imunizari sunt obligatorii, inclusiv campaniile de vaccinare scolare."

Raport privind calitatea apei in jud. Vrancea
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Raport privind calitatea apei in jud. Vrancea - 2011 >>

Raport privind calitatea apei in jud. Vrancea - 2010 >>

Raport privind calitatea apei in jud. Vrancea - 2009 >>

Catre medicii implicati in campania nationala de vaccinare:

SunteÅ£i invitaÅ£i la seminarul judeÅ£ean cu tema: InfecÅ£ia cu
HPV. Metode de prevenÅ£ie a cancerului de col uterin. Seminarul are loc în data
de 07.07.2009 în cardul campaniei naÅ£ionale de informare începând cu ora 9,30 în
Sala mare a Hotelului Fashion, bd. BucureÅŸti nr.12, FocÅŸani. Transportul se
deconteazÄƒ în cuantum de 50lei/pers. pentru medicii care nu sunt din mun.
FocÅŸani. Seminarul este creditat cu minim 4 puncte EMC.
La seminar se vor
prezenta informaÅ£ii ÅŸtiinÅ£ifice ÅŸi vor fi puse la dispoziÅ£ie materiale tipÄƒrite
de informare pe tem prevenÅ£iei cancerului de col uterin.

Anunt DSP Vrancea 20.08.2010

Începând cu data de 01.09.2010, dosarele pentru eliberarea documentelor necesare recunoaÅŸterii calificÄƒrilor româneÅŸti în
celelalte state ale Uniunii Europene se depun la direcÅ£iile de sÄƒnÄƒtate publica. La Directia de sanatate publica
Vrancea dosarele se depun la compartimentul resurse umane:

Cosilier Gheorghiu Carmen
Referen Dutulescu Consta
PROGRAM
Luni - joi
http://www.dspvn.ro
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Vineri

930, - 13,30

Vedeti anuntul aici>>

Vaccinarea antigripala sezoniera

Directia de Sanatate Publica Vrancea informeazÄƒ populaÅ£ia cÄƒ din data de 23.11.2009 începe vaccinarea antigripalÄƒ
sezonierÄƒ. Vaccinarea se va efectua prin cabinetele medicale de
familie. Persoanele considerate la risc si care au prioritate pentru aceasta vaccinare sunt:

- Varstnicii de peste 65 de ani.
- Persoanele cu boli cronice respiratorii si cardiovasculare.
- Au fost achizitionate 41950 doze de vaccin produs de Institutul
Cantacuzino care au fost distribuite pana la aceasta data in peste 50%
din cabinetele medicale.
- Intrucat nu toate cabinetele medicale primesc vaccinul in acelasi
timp, recomandam persoanelor din cele doua grupe de risc sa se informeze
telefonic la cabinetele medicilor de familie despre primirea vaccinului
si inceperea vaccinarii.

Comunicat de presa din 19.11.2009

DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea informeazÄƒ populatia ca in perioada 18.11.2009 ora 09.00 ÅŸi 19.11.2009
ora 09.00 au fost confirmate încÄƒ 4 cazuri de gripÄƒ A
/H1N1 pe teritoriul judetului. Este vorba de 2 elevi de la Colegiul tehnic
"Valeriu D.Cotea" Focsani (cl.IX C si cl.X C) si 1 elev de la Colegiul tehnic
"Gheorghe Asache" Focsani, cl.IX E. Al 4-lea caz este un adult de 22 de ani din
FocÅŸani .
Toti bolnavii au primit tratament la domiciliu unde au fost
izolati pentru 7 zile. Cazurile au fost comunicate medicilor de familie care
vor supraveghea contacÅ£ii de familie ce vor fi de asemenea izolati la domiciliu
pentru 7 zile.
Începând cu data de 19.11.2009 s-a dispus suspendarea
http://www.dspvn.ro
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cursurilor în Colegiul Tehnic "Valeriu Cotea" din Focsani ÅŸi în clasa IX E din
Colegiul tehnic "Gheorghe Asache" pentru 7 zile (19-25.11.2009)
Cazurile
confirmate au domiciliul în BoloteÅŸti, Mândresti ÅŸi FocÅŸani (2).

DIRECTOR
COORDONATOR
DR.CÄƒtÄƒlin GRAUR

Comunicat de presa din 17.11.2009

Directia de SÄƒnÄƒtate Publica Vrancea informeazÄƒ populaÅ£ia cÄƒ au fost confirmate
primele 4 cazuri de gripa A /H1N1 pe teritoriul judeÅ£ului.

Este vorba de 4 elevi,
dintre care 3 de la Colegiul tehnic "Valeriu D. Cotea" Focsani (aceeaÅŸi
clasÄƒ) ÅŸi 1 elev de la Åžcoala "Åžtefan cel Mare" Focsani. Formele de
boalÄƒ fiind uÅŸoare
si medii, bolnavii au primit tratament la domiciliu unde au fost izolaÅ£i
pentru
7 zile.

Cazurile au fost comunicate medicilor de familie care vor supraveghea
contactii de familie ce vor fi de asemenea izolaÅ£i la domiciliu pentru 7 zile.
Începând cu data de 18.11.2009 la nivelul celor douÄƒ unitÄƒÅ£i de învÄƒÅ£Äƒmânt se va
desfasura triajul epidemiologic al elevilor si cadrelor didactice ÅŸi se vor
recolta probe de la contacÅ£ii de colectivitate ce prezintÄƒ semne de infectie
respiratorie. Cele 2 clase din care fac parte elevii bolnavi vor fi închise
pentru 7 zile timp în care vor fi igienizate ÅŸi dezinfectate.

AtenÅ£ionÄƒm din nou pÄƒrinÅ£ii care au copii ce frecventeazÄƒ
unitÄƒÅ£i de învÄƒÅ£Äƒmânt de toate tipurile, sÄƒ nu mai trimitÄƒ copiii bolnavi la
ÅŸcoalÄƒ/grÄƒdiniÅ£Äƒ, întrucât prin aceasta se fac vinovaÅ£i nu numai de agravarea
bolii propriilor copii, ci ÅŸi de favorizarea cu bunÄƒ ÅŸtiinÅ£Äƒ a rÄƒspândirii
bolilor respiratorii.

Dr. Marina Maiorov
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Regulament de Organizare si Functionare

Regulamentul de organizare ÅŸi funcÅ£ionare a DSP Vrancea este prezentat în cele
ce urmeazÄƒ:

CAPITOLUL I: DispoziÅ£ii generale
Art. 1
DirecÅ£ia
de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea este serviciu public deconcentrat, cu
personalitate juridicÄƒ, subordonat Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, care
funcÅ£ioneazÄƒ în baza Legii nr.95/2006 cu modificÄƒrile ÅŸi completÄƒrile
ulterioare ÅŸi a Ordinului Ministrului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii nr.127/2009 privind
aprobarea Regulamentului de organizare ÅŸi funcÅ£ionare ÅŸi a structurii
organizatorice ale direcÅ£iilor de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene ÅŸi a
municipiului BucureÅŸti, cu modificÄƒrile ulterioare.

Art. 2
DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea
reprezintÄƒ autoritatea de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ la nivel local, care
realizeazÄƒ politicile ÅŸi programele naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate, elaboreazÄƒ
programe locale, organizeazÄƒ structurile sanitare, evidenÅ£ele
statistice pe probleme de sÄƒnÄƒtate precum ÅŸi de planificare ÅŸi derulare
a investiÅ£iilor finanÅ£ate de la bugetul de stat pentru sectorul de
sÄƒnÄƒtate.

Art. 3
DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea îndeplineÅŸte în principal urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:
- evalueazÄƒ,
coordoneazÄƒ ÅŸi monitorizeazÄƒ modul de asigurare a asistenÅ£ei medicale
curative ÅŸi profilactice din unitÄƒÅ£ile sanitare din teritoriul arondat,
luând mÄƒsuri pentru asigurarea accesului la asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ a
oricÄƒrei persoane din raza judeÅ£ului;
- coordoneazÄƒ, organizeazÄƒ ÅŸi
evalueazÄƒ programele naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate ce se deruleazÄƒ în
teritoriul arondat ÅŸi exercitÄƒ atribuÅ£ii specifice de control în
sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ, prin personalul împuternicit, cu aprobarea
Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
- organizeazÄƒ activitÄƒÅ£i în domeniul
sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii publice în colaborare cu autoritÄƒÅ£ile locale, cu instituÅ£ii
de învÄƒÅ£Äƒmânt ÅŸi organizaÅ£ii guvernamentale ÅŸi nonguvernamentale;
http://www.dspvn.ro
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- coordoneazÄƒ
serviciile de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ din teritoriu, organizeazÄƒ ÅŸi
coordoneazÄƒ asistenÅ£a medicalÄƒ în caz de calamitÄƒÅ£i, dezastre,
catastrofe ÅŸi alte situaÅ£ii deosebite, organizeazÄƒ, coordoneazÄƒ ÅŸi
rÄƒspunde de organizarea reÅ£elei sanitare pentru apÄƒrare, sub
coordonarea Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
- participÄƒ la coordonarea
acordÄƒrii primului ajutor calificat împreunÄƒ cu Inspectoratul pentru
SituaÅ£ii de UrgenÅ£Äƒ ÅŸi cu alte structuri din Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
- organizeazÄƒ
culegerea ÅŸi prelucrarea datelor statistice de la toÅ£i furnizorii de
servicii medicale, indiferent de forma de organizare, întocmeÅŸte ÅŸi
transmite rapoarte statistice cÄƒtre instituÅ£iile desemnate în acest
sens;
- furnizeazÄƒ date statistice cÄƒtre alte autoritÄƒÅ£i, la solicitare ÅŸi cu respectarea confidenÅ£ialitÄƒÅ£ii datelor;
- avizeazÄƒ
ÅŸi supune aprobÄƒrii Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii propunerile privind
structura organizatoricÄƒ, reorganizarea, restructurarea, schimbarea
sediului ÅŸi a denumirii unitÄƒÅ£ilor sanitare din subordine;
- la
cerere, efectueazÄƒ, potrivit dispoziÅ£iilor legale, servicii de sÄƒnÄƒtate
publicÄƒ, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative în
vigoare;
- afiÅŸeazÄƒ pe site proiectele bugetelor de venituri ÅŸi
cheltuieli ale spitalelor publice ÅŸi analizeazÄƒ execuÅ£ia bugetelor de
venituri ÅŸi cheltuieli lunare ÅŸi trimestriale, pe care le înainteazÄƒ
Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii
- desemneazÄƒ reprezentanÅ£i în consiliul consultativ al spitalelor publice.

Art. 4
Conducerea DirecÅ£iei de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ este asiguratÄƒ
de un comitet director, compus din director executiv ÅŸi directorii
executivi adjuncÅ£i.

Art. 5
Conducerea DirecÅ£iei de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ
colaboreazÄƒ cu autoritÄƒÅ£ile administraÅ£iei publice locale în aplicarea
reglementÄƒrilor din domeniul sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii publice în condiÅ£iile legii;
participÄƒ la medierea litigiilor apÄƒrute în legÄƒturÄƒ cu executarea,
modificarea ÅŸi încetarea contractelor dintre furnizorii de servicii
medicale ÅŸi Casa jud.de asigurÄƒri de sÄƒnÄƒtate, ori cu alte pretenÅ£ii
decurgând din acestea, urmÄƒrind echilibrul financiar ÅŸi utilizarea
eficientÄƒ a sumelor contractate.

Art. 6
(1)Statul de funcÅ£ii se aprobÄƒ de cÄƒtre Ministrul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
(2)Structura
organizatoricÄƒ cuprinde servicii, birouri ÅŸi compartimente funcÅ£ionale
care se organizeazÄƒ la propunerea DirecÅ£iei de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ, cu
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aprobarea ministrului sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii cu respectarea numÄƒrului maxim al
funcÅ£iilor publice de conducere ÅŸi al numÄƒrului minim de posturi de
execuÅ£ie conform reglementÄƒrilor legale în vigoare. Structura
organizatoricÄƒ este menÅ£ionatÄƒ în anexa nr.1 (organigrama);
(3)
Personalul DirecÅ£iei de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ este constituit din
funcÅ£ionari publici, cu excepÅ£ia personalului din cadrul laboratoarelor
ÅŸi a personalului care desfÄƒÅŸoarÄƒ activitÄƒÅ£i de secretariat,
administraÅ£ie, de aprovizionare ÅŸi de mentenanÅ£Äƒ, care au calitatea de
personal contractual.

CAPITOLUL II: AtribuÅ£ii generale
Art. 7
Directorul executiv al direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:
a)organizeazÄƒ,
coordoneazÄƒ ÅŸi controleazÄƒ, dupÄƒ caz, activitÄƒÅ£ile de asistenÅ£Äƒ de
sÄƒnÄƒtate publicÄƒ, promovarea sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii ÅŸi medicinii preventive,
asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ de urgenÅ£Äƒ, curativÄƒ, de recuperare medicalÄƒ,
asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ la domiciliu, care se acordÄƒ prin unitÄƒÅ£ile sanitare
publice sau private, precum ÅŸi asistenÅ£Äƒ de medicinÄƒ legalÄƒ ÅŸi de
medicinÄƒ sportivÄƒ;
b)coordoneazÄƒ ÅŸi controleazÄƒ implementarea ÅŸi
realizarea programelor naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate, pe care le deruleazÄƒ în
teritoriul arondat, în scopul îndeplinirii obiectivelor ÅŸi realizÄƒrii
indicatorilor, prin desfÄƒÅŸurarea activitÄƒÅ£ilor specifice la nivel local;
c)evalueazÄƒ
anual rezultatele activitÄƒÅ£ii ÅŸi propune strategiile pentru ameliorarea
stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate a populaÅ£iei din teritoriu;
d)analizeazÄƒ periodic
starea de sÄƒnÄƒtate a populaÅ£iei din teritoriul arondat, în scopul
identificÄƒrii principalelor probleme de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ, ÅŸi alocÄƒ
prioritar resursele de care dispune pentru intervenÅ£iile cu cea mai
mare eficienÅ£Äƒ în ameliorarea stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate;
e)elaboreazÄƒ ÅŸi
coordoneazÄƒ implementarea programelor locale de sÄƒnÄƒtate în concordanÅ£Äƒ
cu prioritÄƒÅ£ile de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ identificate la nivel local;
f)informeazÄƒ
Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii ÅŸi autoritÄƒÅ£ile administraÅ£iei publice locale
asupra stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate a populaÅ£iei ÅŸi asupra concluziilor care
rezultÄƒ din evaluare, periodic ÅŸi ori de câte ori considerÄƒ necesar;
g)asigurÄƒ
supravegherea ÅŸi controlul aplicÄƒrii legislaÅ£iei de cÄƒtre instituÅ£iile
ÅŸi organismele care au responsabilitÄƒÅ£i în domeniul sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii publice
ÅŸi de cÄƒtre unitÄƒÅ£ile sanitare din sectorul privat de asistenÅ£Äƒ
medicalÄƒ, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din
domeniul medico-sanitar la nivel local, cu autoritÄƒÅ£ile publice locale
ÅŸi cu alte instituÅ£ii abilitate;

h)în calitate de ordonator secundar de credite, aprobÄƒ angajarea, lichidarea ÅŸi ordonanÅ£area cheltuielilor în condiÅ£iile legii;
i)coordoneazÄƒ
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acÅ£iunile de limitare a efectelor apÄƒrute în urma dezastrelor,
calamitÄƒÅ£ilor ÅŸi epidemiilor în domeniul de competenÅ£Äƒ;
j)coordoneazÄƒ
activitatea de audit public intern din cadrul direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate
publicÄƒ judeÅ£ene, precum ÅŸi auditul public intern exercitat la nivelul
spitalelor aflate în subordine, conform legii, în cazul în care nu este
organizatÄƒ o astfel de structurÄƒ specializatÄƒ în cadrul spitalului
respectiv;

k)emite avize ÅŸi autorizaÅ£ii sanitare ÅŸi autorizaÅ£ii de liberÄƒ practicÄƒ, în conformitate cu prevederile legislaÅ£iei în vigoar
l)coordoneazÄƒ
activitatea de control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ la nivel local ÅŸi
înainteazÄƒ spre aprobare Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii lista personalului
împuternicit pentru desfÄƒÅŸurarea acestei activitÄƒÅ£i, la propunerea
directorului executiv adjunct pentru control în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ;
m)organizeazÄƒ ÅŸi coordoneazÄƒ asistenÅ£a medicalÄƒ materno-infantilÄƒ;
n)organizeazÄƒ
activitatea de identificare ÅŸi soluÅ£ionare a problemelor de sÄƒnÄƒtate
publicÄƒ apÄƒrute în rândul persoanelor aparÅ£inând grupurilor
defavorizate;
o)coordoneazÄƒ activitatea serviciilor de ambulanÅ£Äƒ judeÅ£ene ;
p)coordoneazÄƒ elaborarea raportului anual asupra stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate a comunitÄƒÅ£ii la nivel judeÅ£ean ;
q)evalueazÄƒ
anual rezultatele activitÄƒÅ£ii în domeniul medical ÅŸi adapteazÄƒ
strategiile de intervenÅ£ie pentru ameliorarea stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate a
populaÅ£iei din teritoriu;
r)colaboreazÄƒ cu autoritÄƒÅ£ile
administraÅ£iei publice centrale ÅŸi locale în vederea îndeplinirii
atribuÅ£iilor ce revin direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene;
s)desemneazÄƒ
reprezentanÅ£ii direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene în consiliile
consultative ale spitalelor publice, conform prevederilor legale în
vigoare;
t)propune Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, cu avizul consiliului
judeÅ£ean sau al consiliului local, dupÄƒ caz, înfiinÅ£area ori
desfiinÅ£area spitalelor publice;
u)propune conducerii Ministerului
SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii mÄƒsuri pentru îmbunÄƒtÄƒÅ£irea activitÄƒÅ£ii managerilor de
spital, în cazul constatÄƒrii nerealizÄƒrii indicatorilor prevÄƒzuÅ£i în
contractul de management;
v)evalueazÄƒ necesarul de resurse umane de
la nivelul asistenÅ£ei medicale în funcÅ£ie de nevoile comunitare
identificate prin acÅ£iuni specifice ÅŸi emite recomandÄƒri în acest sens;
w)controleazÄƒ respectarea normativelor de personal ale instituÅ£iilor publice din subordine;
x)propune Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii reorganizarea, schimbarea sediului ÅŸi a denumirii unitÄƒÅ£ilor sanitare publice;

y)coordoneazÄƒ fundamentarea finanÅ£Äƒrii ÅŸi propune Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii alocarea resurselor necesare desfÄƒÅŸur
activitÄƒÅ£ii;
z)nominalizeazÄƒ
personalul din cadrul direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene, pentru
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îndeplinirea atribuÅ£iilor specifice din domeniul relaÅ£iilor publice ÅŸi
al comunicÄƒrii;
aa) avizeazÄƒ bugetele de venituri ÅŸi cheltuieli ale instituÅ£iilor publice aflate în subordinea sa;
bb) evalueazÄƒ periodic performanÅ£ele profesionale pentru personalul din subordine ÅŸi acordÄƒ calificativul anual;
cc) încheie contractul de management cu managerul general al serviciului de ambulanÅ£Äƒ;
dd)
controleazÄƒ respectarea programelor de instruire practicÄƒ a elevilor ÅŸi
studenÅ£ilor din unitÄƒÅ£ile de învÄƒÅ£Äƒmânt care pregÄƒtesc asistenÅ£i
medicali ÅŸi moaÅŸe, desfÄƒÅŸurate în unitÄƒÅ£ile sanitare, în colaborare cu
directorul de îngrijiri/asistentul-ÅŸef ÅŸi cu reprezentantul
inspectoratului ÅŸcolar judeÅ£ean;
ee) desemneazÄƒ participanÅ£i în comisiile de examinare pentru examenul de absolvire a ÅŸcolii postliceale sanitare;
ff)
desemneazÄƒ participanÅ£i la selecÅ£ia asistenÅ£ilor medicali, comunitari,
moaÅŸelor, infirmierelor, precum ÅŸi ca membri în comisiile de examene ÅŸi
concursuri de ocupare a posturilor vacante pentru aceste categorii de
personal;
gg) desemneazÄƒ participanÅ£i la activitÄƒÅ£ile profesionale
ÅŸi la manifestÄƒrile organizate de Ordinul AsistenÅ£ilor Medicali ÅŸi
MoaÅŸelor din România;
hh) colaboreazÄƒ cu organizaÅ£ii profesionale,
sindicale ÅŸi organizaÅ£ii neguvernamentale în proiecte ce privesc
activitatea asistenÅ£ilor medicali;
ii) stabileÅŸte proceduri de
informare a opiniei publice cu privire la rezultatele activitÄƒÅ£ilor de
control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ ÅŸi în alte situaÅ£ii cu risc pentru
populaÅ£ie;
jj) desemneazÄƒ coordonatorul activitÄƒÅ£ii de audit intern,
auditorul cu cel mai înalt grad profesional, pentru unitÄƒÅ£ile sanitare
din subordine care nu au birouri/compartimente de audit intern;
kk) îndeplineÅŸte orice alte atribuÅ£ii stabilite de conducerea Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, conform prevederilor legale.

Art. 8
Directorul executiv adjunct de sÄƒnÄƒtate
publicÄƒ ÅŸi programe al direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene, are
urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:
a)coordoneazÄƒ ÅŸi rÄƒspunde de activitÄƒÅ£ile de
supraveghere epidemiologicÄƒ a bolilor transmisibile ÅŸi netransmisibile,
evaluarea factorilor de risc din mediul de viaÅ£Äƒ ÅŸi muncÄƒ ÅŸi promovarea
sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, desfÄƒÅŸurate la nivel teritorial;
b)organizeazÄƒ,
coordoneazÄƒ ÅŸi monitorizeazÄƒ activitatea de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ
desfÄƒÅŸuratÄƒ de furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de
organizare;
c)coordoneazÄƒ la nivel teritorial ÅŸi rÄƒspunde de
desfÄƒÅŸurarea activitÄƒÅ£ilor de prevenire ÅŸi limitare a rÄƒspândirii
bolilor transmisibile în situaÅ£ii de risc epidemiologic;
d)coordoneazÄƒ ÅŸi controleazÄƒ modul de constituire, gestionare ÅŸi reîntregire a rezervei antiepidemice judeÅ£ene;
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e)coordoneazÄƒ implementarea la nivel judeÅ£ean a activitÄƒÅ£ilor prevÄƒzute în programele naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate public
f)organizeazÄƒ
activitatea de monitorizare ÅŸi evaluare a programelor de sÄƒnÄƒtate, în
conformitate cu actele normative în vigoare privind programele ÅŸi
subprogramele de sÄƒnÄƒtate;
g)organizeazÄƒ analiza trimestrialÄƒ ÅŸi
anualÄƒ a indicatorilor programelor de sÄƒnÄƒtate de la unitÄƒÅ£ile sanitare
din teritoriul arondat, în conformitate cu actele normative în vigoare
privind programele ÅŸi subprogramele de sÄƒnÄƒtate;
h)transmite Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii propuneri privind modul de îmbunÄƒtÄƒÅ£ire a derulÄƒrii programelor de sÄƒnÄƒtate la
i)desemneazÄƒ
coordonatorii locali ai programelor de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din rândul
personalului propriu ÅŸi aprobÄƒ numirea coordonatorilor locali propuÅŸi
de unitÄƒÅ£ile sanitare din subordine;
j)organizeazÄƒ la nivel local activitatea de management al programului de imunizÄƒri;
k)organizeazÄƒ
culegerea ÅŸi prelucrarea informaÅ£iilor statistice medicale din domeniul
sÄƒu de competenÅ£Äƒ, primite de la unitÄƒÅ£ile sanitare publice sau
private, ÅŸi rÄƒspunde de transmiterea rapoartelor statistice periodice
cÄƒtre instituÅ£iile desemnate în acest scop;
l)aprobÄƒ, dupÄƒ caz, referatele de evaluare a unitÄƒÅ£ilor/activitÄƒÅ£ilor supuse avizÄƒrii/autorizÄƒrii sanitare;
m)coordoneazÄƒ activitÄƒÅ£ile de consultanÅ£Äƒ de specialitate la cererea terÅ£ilor;
n)participÄƒ
la elaborarea raportului stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate a comunitÄƒÅ£ii ÅŸi a
raportului stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate în relaÅ£ie cu factorii de risc din mediul
de viaÅ£Äƒ ÅŸi de muncÄƒ;
o)participÄƒ la îndeplinirea planurilor de
acÅ£iune privind implementarea legislaÅ£iei ÅŸi de consolidare
instituÅ£ionalÄƒ în plan judeÅ£ean sau local;
p)elaboreazÄƒ ÅŸi propune directorului executiv bugetul specific domeniului pe care îl coordoneazÄƒ;
q)evalueazÄƒ periodic performanÅ£ele profesionale pentru personalul din subordine ÅŸi acordÄƒ calificativul anual;
r)faciliteazÄƒ formarea ÅŸi perfecÅ£ionarea profesionalÄƒ a personalului din subordine;
s)îndeplineÅŸte orice alte atribuÅ£ii stabilite de conducerea direcÅ£iei în domeniul de competenÅ£Äƒ.

Art. 9

Directorul executiv adjunct pentru asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ al direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene are urmÄƒtoarele at

a)coordoneazÄƒ implementarea la nivel local a
strategiilor de sÄƒnÄƒtate elaborate de Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, pentru
asigurarea asistenÅ£ei medicale a populaÅ£iei;
b)rÄƒspunde de evaluarea necesarului de servicii medicale curative la nivel de judeÅ£, pe domenii de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ;
c)asigurÄƒ
furnizarea datelor specifice pentru elaborarea rapoartelor privind
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starea de sÄƒnÄƒtate a comunitÄƒÅ£ii ÅŸi a situaÅ£iei privind necesarul de
servicii de sÄƒnÄƒtate pentru populaÅ£ia din teritoriul arondat;
d)participÄƒ
la elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de sÄƒnÄƒtate la
nivel local, pe baza nevoilor de sÄƒnÄƒtate ale populaÅ£iei ÅŸi în
conformitate cu strategiile de sÄƒnÄƒtate stabilite de Ministerul
SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
e)organizeazÄƒ reÅ£eaua unitÄƒÅ£ilor sanitare publice din
teritoriu în vederea asigurÄƒrii eficienÅ£ei ÅŸi calitÄƒÅ£ii actului
medical, cu aprobarea Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
f)organizeazÄƒ ÅŸi
evalueazÄƒ activitatea cabinetelor medicale, medico-dentare, de
îngrijiri de sÄƒnÄƒtate, a laboratoarelor ÅŸi activitÄƒÅ£ilor conexe actului
medical, indiferent de forma de organizare, precum ÅŸi a unitÄƒÅ£ilor
sanitare din subordine;
g)propune sancÅ£ionarea abaterilor în conformitate cu reglementÄƒrile în vigoare;
h)asigurÄƒ coordonarea ÅŸi integrarea serviciilor de îngrijire la domiciliu ÅŸi a serviciilor furnizate la nivel comunitar;
i)evalueazÄƒ,
coordoneazÄƒ ÅŸi monitorizeazÄƒ serviciile medicale furnizate în cadrul
reÅ£elei de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ primarÄƒ, al reÅ£elei ambulatorii de
specialitate, precum ÅŸi al reÅ£elei de asistenÅ£Äƒ spitaliceascÄƒ;
j)evalueazÄƒ,
coordoneazÄƒ ÅŸi monitorizeazÄƒ serviciile medicale furnizate în cadrul
reÅ£elei de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ comunitarÄƒ ÅŸi recuperatorie;
k)organizeazÄƒ
asistenÅ£a medicalÄƒ pentru bolnavii psihici ÅŸi controleazÄƒ serviciile
medicale ÅŸi sistemul informaÅ£ional al bolnavilor psihici cu potenÅ£ial
pericol social;
l)participÄƒ la elaborarea planului de intervenÅ£ie în caz de dezastre ÅŸi epidemii;
m)rÄƒspunde de organizarea ÅŸi actualizarea permanentÄƒ a evidenÅ£ei unitÄƒÅ£ilor sanitare publice ÅŸi private din teritoriu;
n)analizeazÄƒ
nevoile de servicii medicale ale populaÅ£iei ÅŸi propune directorului
executiv modificarea structurii unitÄƒÅ£ilor sanitare din subordine;
o)analizeazÄƒ
ÅŸi înainteazÄƒ directorului executiv al direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ
judeÅ£ene propunerile conducerilor unitÄƒÅ£ilor din subordine privind
structura organizatoricÄƒ, reorganizarea, restructurarea, schimbarea
sediului ÅŸi a denumirii, în vederea aprobÄƒrii de cÄƒtre Ministerul
SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, cu avizul consiliului judeÅ£ean sau al consiliului local,
dupÄƒ caz;
p)rÄƒspunde de actualizarea evidenÅ£ei medicilor din teritoriu;
q)organizeazÄƒ
culegerea ÅŸi prelucrarea informaÅ£iilor statistice medicale primite de
la unitÄƒÅ£ile sanitare publice sau private ÅŸi rÄƒspunde de transmiterea
rapoartelor statistice periodice cÄƒtre instituÅ£iile desemnate în acest
scop;
r)asigurÄƒ informarea personalului medical în legÄƒturÄƒ cu
normele de eticÄƒ profesionalÄƒ ÅŸi deontologie medicalÄƒ ÅŸi informarea
pacienÅ£ilor cu privire la drepturile ÅŸi îndatoririle acestora;
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s)organizeazÄƒ
evidenÅ£a parteneriatelor public-private ÅŸi asigurÄƒ sprijin local în
implementarea strategiei Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii de participare a
sectorului privat la îmbunÄƒtÄƒÅ£irea performanÅ£ei sectorului sanitar;
t)reprezintÄƒ direcÅ£ia de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£eanÄƒ în comisiile paritare organizate la nivel judeÅ£ean;
u)colaboreazÄƒ
cu autoritÄƒÅ£ile administraÅ£iei locale în desfÄƒÅŸurarea activitÄƒÅ£ilor
medicale furnizate prin unitÄƒÅ£ile de asistenÅ£Äƒ medico-socialÄƒ ÅŸi
asigurÄƒ îndrumarea metodologicÄƒ în acordarea serviciilor medicale în
aceste unitÄƒÅ£i;
v)analizeazÄƒ ÅŸi rezolvÄƒ sesizÄƒrile ÅŸi reclamaÅ£iile referitoare la asigurarea asistenÅ£ei medicale a populaÅ£iei.

Art. 10
Directorul executiv adjunct pentru control în sÄƒnÄƒtatea
publicÄƒ al direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene are urmÄƒtoarele
atribuÅ£ii:

a)organizeazÄƒ ÅŸi implementeazÄƒ activitatea de control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ la nivel judeÅ£ean;
b)propune
directorului executiv lista persoanelor care urmeazÄƒ a fi împuternicite
pentru desfÄƒÅŸurarea activitÄƒÅ£ii de control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ, în
vederea aprobÄƒrii de cÄƒtre Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
c)colaboreazÄƒ cu
directorii executivi adjuncÅ£i la întocmirea planului tematic anual al
activitÄƒÅ£ii de control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ la nivel judeÅ£ean;
d)elaboreazÄƒ ÅŸi propune directorului executiv bugetul specific activitÄƒÅ£ii de control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ;

e)stabileÅŸte ÅŸi aplicÄƒ mÄƒsurile necesare pentru îmbunÄƒtÄƒÅ£irea activitÄƒÅ£ii de control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ la nive
f)constatÄƒ
ÅŸi sancÅ£ioneazÄƒ contravenÅ£iile la normele igienico-sanitare, la normele
de prevenire ÅŸi combatere a bolilor transmisibile ÅŸi profesionale, la
nivel judeÅ£ean;
g)organizeazÄƒ ÅŸi conduce la nivel judeÅ£ean acÅ£iuni
de control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ ÅŸi în situaÅ£ii de calamitÄƒÅ£i naturale,
evenimente deosebite, epidemii;
h)evalueazÄƒ periodic performanÅ£ele profesionale pentru personalul din subordine ÅŸi acordÄƒ calificativul anual;
i)faciliteazÄƒ formarea ÅŸi perfecÅ£ionarea profesionalÄƒ a inspectorilor la nivel judeÅ£ean;
j)aprobÄƒ
mÄƒsurile propuse de inspectorii sanitari din subordine ÅŸi emite
documentele de autoritate sanitarÄƒ: decizii de interzicere a
activitÄƒÅ£ii, respectiv decizii de suspendare a activitÄƒÅ£ii, informarea
altor instituÅ£ii publice abilitate;
k)notificÄƒ institutele de
sÄƒnÄƒtate publicÄƒ ÅŸi Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii asupra constatÄƒrii
neconformitÄƒÅ£ilor cu legislaÅ£ia în vigoare pentru produsele
avizate/notificate de cÄƒtre aceste instituÅ£ii, în vederea luÄƒrii
mÄƒsurilor legale în vigoare;
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l)participÄƒ în echipele de control
iniÅ£iate de cÄƒtre Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii ÅŸi de cÄƒtre alte organe de
specialitate ale administraÅ£iei publice centrale ÅŸi locale;
m)participÄƒ la elaborarea raportului stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate a comunitÄƒÅ£ii;
n)informeazÄƒ
opinia publicÄƒ cu privire la rezultatele activitÄƒÅ£ilor de control în
sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ prin procedura stabilitÄƒ de directorul executiv;
o)participÄƒ la elaborarea planului de acÅ£iune în caz de dezastre/calamitÄƒÅ£i.

Art. 11

Medicul ÅŸef al laboratorului de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ al direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene, are urmÄƒtoarele atribu

a)organizeazÄƒ ÅŸi coordoneazÄƒ activitatea
laboratorului de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ, inclusiv în cadrul activitÄƒÅ£ilor de
laborator teritoriale;
b)organizeazÄƒ controlul intern ÅŸi extern de calitate;
c)se
asigurÄƒ de utilizarea eficientÄƒ a bazei materiale ÅŸi a resurselor umane
în vederea realizÄƒrii obiectivelor din cadrul programelor de sÄƒnÄƒtate
publicÄƒ;
d)organizeazÄƒ evidenÅ£ele de laborator, permiÅ£ând astfel
accesul rapid la informaÅ£ii de laborator pentru serviciile/birourile de
supraveghere ÅŸi control al bolilor transmisibile ÅŸi de evaluare a
factorilor de risc din mediul de viaÅ£Äƒ ÅŸi de muncÄƒ;
e)rÄƒspunde de
transmiterea operativÄƒ a rezultatelor de laborator cÄƒtre directorul
executiv adjunct de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ ÅŸi programe, respectiv
serviciile/birourile beneficiare;
f)colaboreazÄƒ cu directorul
executiv adjunct pentru control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ ÅŸi participÄƒ
alÄƒturi de acesta la elaborarea planului de acÅ£iuni de inspecÅ£ie
tematice care implicÄƒ activitÄƒÅ£i de laborator;
g)se asigurÄƒ de
existenÅ£a bazei materiale necesare pentru efectuarea testÄƒrilor de
laborator prevÄƒzute în cadrul programelor de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ ÅŸi în
cadrul activitÄƒÅ£ilor de control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ;
h)elaboreazÄƒ ÅŸi propune directorului executiv bugetul specific necesar desfÄƒÅŸurÄƒrii activitÄƒÅ£ii;
i)rÄƒspunde
de activitatea desfÄƒÅŸuratÄƒ de personalul de laborator care îÅŸi
desfÄƒÅŸoarÄƒ activitatea în cadrul birourilor, serviciilor sau
compartimentelor teritoriale;
j)asigurÄƒ participarea cu date
specifice la elaborarea rapoartelor privind starea de sÄƒnÄƒtate a
comunitÄƒÅ£ii ÅŸi a situaÅ£iei privind necesarul de servicii de sÄƒnÄƒtate
pentru populaÅ£ia din teritoriul arondat;
k)coordoneazÄƒ activitÄƒÅ£ile de specialitate desfÄƒÅŸurate la cererea terÅ£ilor;
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l)evalueazÄƒ periodic performanÅ£ele profesionale pentru personalul din subordine ÅŸi acordÄƒ calificativul anual;
m)faciliteazÄƒ formarea ÅŸi perfecÅ£ionarea profesionalÄƒ a personalului din subordine;
n)îndeplineÅŸte ÅŸi alte atribuÅ£ii stabilite de conducerea direcÅ£iei.

Art. 12
Directorul executiv adjunct financiar-contabil al direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene, are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:

a)coordoneazÄƒ activitatea de elaborare, finanÅ£are,
execuÅ£ie ÅŸi raportare a indicatorilor financiari din bugetul de
venituri ÅŸi cheltuieli al direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene,
precum ÅŸi al unitÄƒÅ£ilor din subordine;
b)asigurÄƒ respectarea
disciplinei financiare ÅŸi bugetare la nivelul direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate
publicÄƒ judeÅ£ene ÅŸi controleazÄƒ aceste activitÄƒÅ£i la nivelul unitÄƒÅ£ilor
din subordine;
c)rÄƒspunde de organizarea ÅŸi Å£inerea la zi a contabilitÄƒÅ£ii patrimoniului aflat în administrare ÅŸi a execuÅ£iei bugetare;
d)rÄƒspunde
de realitatea ÅŸi exactitatea datelor cuprinse în situaÅ£iile financiare
centralizate trimestriale ÅŸi anuale, precum ÅŸi de prezentarea acestora
la termenul stabilit de organul ierarhic superior;
e)propune Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii indicatorii financiari ce urmeazÄƒ a fi incluÅŸi în legea anualÄƒ a bugetului de stat;
f)rÄƒspunde
de avizarea ÅŸi repartizarea, dupÄƒ caz, a bugetului de venituri ÅŸi
cheltuieli al unitÄƒÅ£ilor sanitare subordonate ÅŸi urmÄƒreÅŸte utilizarea
eficientÄƒ a fondurilor alocate;
g)elaboreazÄƒ propuneri de casare ÅŸi transfer de bunuri materiale, pe care le înainteazÄƒ Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
h)rÄƒspunde
de executarea indicatorilor economico-financiari din bugetul propriu ÅŸi
urmÄƒreÅŸte executarea acestora la unitÄƒÅ£ile finanÅ£ate în baza bugetului
aprobat;
i)rÄƒspunde de întocmirea lunarÄƒ a execuÅ£iei bugetului de stat, pe care o înainteazÄƒ Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
j)rÄƒspunde
de întocmirea lunarÄƒ a necesarului de credite bugetare pentru luna
urmÄƒtoare pe titluri de cheltuieli ÅŸi programe de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ, pe
care le înainteazÄƒ Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
k)pe baza evaluÄƒrii bazei
tehnico-materiale existente în teritoriu, stabileÅŸte prioritÄƒÅ£ile de
dezvoltare ÅŸi întreÅ£inere a acesteia, propunând lucrÄƒri de investiÅ£ii,
consolidare clÄƒdiri ÅŸi reparaÅ£ii capitale;
l)stabileÅŸte necesarul de
credite bugetare anuale pentru lucrÄƒri de investiÅ£ii, consolidÄƒri
clÄƒdiri ÅŸi reparaÅ£ii capitale pentru unitÄƒÅ£ile subordonate;
m)analizeazÄƒ
periodic modul de derulare a procesului investiÅ£ional ÅŸi solicitÄƒ
ordonatorului principal de credite modificÄƒri valorice ale creditelor
repartizate anual pe obiective de investiÅ£ii, acolo unde este cazul.
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CAPITOLUL III: AtribuÅ£ii specifice
Art. 13
DirecÅ£iile de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene au urmÄƒtoarele atribuÅ£ii specifice, pe domenii de activitate:
I.În domeniul resurselor umane
Compartimentul de resurse umane, normare, organizare, salarizare (RUNOS) are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:
a)aplicÄƒ
normele Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii privind formarea, încadrarea, transferul
ÅŸi detaÅŸarea medicilor, farmaciÅŸtilor, biologilor, chimiÅŸtilor ÅŸi
biochimiÅŸtilor la nivelul direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ; coordoneazÄƒ ÅŸi
verificÄƒ aplicarea acestor norme la nivelul unitÄƒÅ£ilor sanitare cu
personalitate juridicÄƒ subordonate;
b)îndrumÄƒ ÅŸi verificÄƒ în
unitÄƒÅ£ile sanitare subordonate aplicarea legislaÅ£iei în vigoare
referitoare la încadrarea, salarizarea, promovarea ÅŸi acordarea tuturor
celorlalte drepturi salariale privind salariul de merit, indemnizaÅ£ia
de conducere, sporul de vechime, sporul pentru condiÅ£ii deosebite de
muncÄƒ, încadrarea personalului care îÅŸi desfÄƒÅŸoarÄƒ activitatea în
locuri de muncÄƒ cu condiÅ£ii speciale ÅŸi deosebite, salarizarea gÄƒrzilor;
c)verificÄƒ
modul de organizare ÅŸi desfÄƒÅŸurare a concursurilor la nivelul
unitÄƒÅ£ilor sanitare cu personalitate juridicÄƒ din subordine, pentru
toate categoriile de personal;
d)monitorizeazÄƒ numÄƒrul maxim de personal, pe categorii, pentru unitÄƒÅ£ile sanitare publice;
e)întocmeÅŸte
rapoarte statistice privind numÄƒrul ÅŸi drepturile de personal ÅŸi le
înainteazÄƒ periodic sau la solicitare Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii ori altor
instituÅ£ii, în condiÅ£iile legii;
f)întocmeÅŸte statul de funcÅ£ii
pentru aparatul propriu, în vederea aprobÄƒrii de cÄƒtre Ministerul
SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, precum ÅŸi lucrÄƒrile privind modificarea ÅŸi completarea
acestuia;
g)solicitÄƒ Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii aprobarea organizÄƒrii
concursului pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmaciÅŸti,
biologi, chimiÅŸti ÅŸi biochimiÅŸti din aparatul propriu, conform
reglementÄƒrilor legale în vigoare;
h)participÄƒ la organizarea
concursurilor ÅŸi examenelor pentru obÅ£inerea de grade ÅŸi trepte
profesionale, precum ÅŸi de intrare în rezidenÅ£iat; participÄƒ la
organizarea concursurilor ÅŸi examenelor pentru unitÄƒÅ£ile sanitare cu
personalitate juridicÄƒ din subordine, potrivit legii;
i)asigurÄƒ
participarea direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene, prin
reprezentanÅ£ii sÄƒi, în comisiile paritare organizate la nivel judeÅ£ean
pentru stabilirea necesarului de medici;
j)aplicÄƒ prevederile legale în domeniul monitorizÄƒrii funcÅ£iei publice:
(I)elaboreazÄƒ
ÅŸi transmite Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii documentaÅ£ia necesarÄƒ în vederea
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elaborÄƒrii planului anual de ocupare a funcÅ£iilor publice generale;
(II)elaboreazÄƒ
ÅŸi transmite Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii situaÅ£ia funcÅ£iilor publice
generale, a personalului contractual, pe nivel de studii, grade ÅŸi
trepte profesionale, în vederea elaborÄƒrii anexei la legea bugetului de
stat;
(III)transmite lunar, la solicitarea AgenÅ£iei NaÅ£ionale a
FuncÅ£ionarilor Publici, situaÅ£ia privind respectarea codului de
conduitÄƒ al funcÅ£ionarilor publici, inclusiv regimul
incompatibilitÄƒÅ£ilor ÅŸi al conflictului de interese;
(IV)transmite,
la solicitarea AgenÅ£iei NaÅ£ionale a FuncÅ£ionarilor Publici,
actualizarea bazei de date în ceea ce priveÅŸte funcÅ£iile ÅŸi
funcÅ£ionarii publici proprii;
k)la solicitarea conducerii unitÄƒÅ£ilor
sanitare din subordine, elaboreazÄƒ documentaÅ£ia privind structura
organizatoricÄƒ, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului sau
a denumirii, pe care o înainteazÄƒ directorului executiv adjunct medical;
l)pentru
unitÄƒÅ£ile sanitare publice din subordine aprobÄƒ statele de funcÅ£ii, cu
încadrarea în normativele de personal în vigoare;
m)pentru unitÄƒÅ£ile
sanitare din subordine verificÄƒ încadrarea în normativele de personal
aprobate ÅŸi, la cererea motivatÄƒ a acestor unitÄƒÅ£i, solicitÄƒ
Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii suplimentarea numÄƒrului de posturi, pe locuri de
muncÄƒ ÅŸi categorii de personal, cu încadrarea în bugetul de venituri ÅŸi
cheltuieli aprobat;
n)întocmeÅŸte pentru unitÄƒÅ£ile sanitare
subordonate documentaÅ£ia necesarÄƒ, pentru a solicita Ministerului
SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii suplimentarea numÄƒrului de posturi ÅŸi a alocaÅ£iilor bugetare
aferente, în vederea încadrÄƒrii medicilor care solicitÄƒ sÄƒ efectueze
practica supravegheatÄƒ/asistatÄƒ;
o)verificÄƒ pentru unitÄƒÅ£ile
sanitare din subordine stabilirea drepturilor salariale pentru
persoanele care fac parte din comitetul director al spitalelor publice
din subordine ÅŸi al serviciilor de ambulanÅ£Äƒ;
p)stabileÅŸte
drepturile salariale pentru managerul general al serviciului de
ambulanÅ£Äƒ în baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului
sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii.

II.În domeniul juridic
Compartimentul juridic are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:

a)avizeazÄƒ, la cererea conducerii, actele care pot
angaja rÄƒspunderea patrimonialÄƒ a persoanei juridice, precum ÅŸi orice
alte acte care produc efecte juridice;
b)participÄƒ la comisia localÄƒ de coordonare a activitÄƒÅ£ii de privatizare;
c)participÄƒ la negocierea ÅŸi încheierea contractelor;
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d)redacteazÄƒ
cererile de chemare în judecatÄƒ, de exercitare a cÄƒilor de atac,
modificÄƒ, renunÅ£Äƒ la pretenÅ£ii ÅŸi cÄƒi de atac, cu aprobarea conducerii
direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ;
e)reprezintÄƒ ÅŸi apÄƒrÄƒ interesele
persoanei juridice în faÅ£a organelor administraÅ£iei de stat, a
instanÅ£elor judecÄƒtoreÅŸti, a altor organe cu caracter jurisdicÅ£ional,
precum ÅŸi în cadrul oricÄƒrei proceduri prevÄƒzute de lege, în baza
delegaÅ£iei date de conducerea persoanei juridice;
f)participÄƒ la
negocierea de înÅ£elegeri internaÅ£ionale privind domeniul de activitate
în care funcÅ£ioneazÄƒ sau, dupÄƒ caz, avizeazÄƒ asemenea înÅ£elegeri;
g)se
preocupÄƒ de obÅ£inerea titlurilor executorii ÅŸi sesizeazÄƒ directorul
executiv adjunct financiar-contabil în vederea luÄƒrii mÄƒsurilor
necesare pentru realizarea executÄƒrii silite a drepturilor de creanÅ£Äƒ,
iar pentru realizarea altor drepturi sesizeazÄƒ organul de executare
silitÄƒ competent;
h)urmÄƒreÅŸte, semnaleazÄƒ ÅŸi transmite organelor de
conducere ÅŸi serviciilor interesate noile acte normative apÄƒrute ÅŸi
atribuÅ£iile ce le revin din acestea;
i)contribuie prin întreaga
activitate la asigurarea respectÄƒrii legii, apÄƒrarea proprietÄƒÅ£ii
publice ÅŸi private a statului aflate în administrarea autoritÄƒÅ£ii de
sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene, a unitÄƒÅ£ilor din subordine, precum ÅŸi la
buna gospodÄƒrire a mijloacelor materiale ÅŸi financiare din patrimoniu;
j)semnaleazÄƒ
organelor competente cazurile de aplicare neuniformÄƒ a actelor
normative ÅŸi, când este cazul, face propuneri corespunzÄƒtoare;
k)analizeazÄƒ
modul în care sunt respectate dispoziÅ£iile legale în desfÄƒÅŸurarea
activitÄƒÅ£ii unitÄƒÅ£ilor ÅŸi cauzele care genereazÄƒ prejudicii aduse
avutului public sau infracÅ£iuni;
l)întocmeÅŸte constatÄƒri ÅŸi propune
luarea mÄƒsurilor necesare în vederea întÄƒririi ordinii ÅŸi disciplinei,
prevenirea încÄƒlcÄƒrii legilor ÅŸi a oricÄƒror altor abateri;
m)asigurÄƒ
transmiterea cÄƒtre unitÄƒÅ£ile sanitare din subordine a tuturor ordinelor
ministrului sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, circularelor ÅŸi instrucÅ£iunilor tehnice
elaborate de Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
n)realizeazÄƒ evidenÅ£a actelor
normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ÅŸi a celor cu caracter general sau
privind probleme financiar-contabile ce se regÄƒsesc în activitatea
direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ ÅŸi a unitÄƒÅ£ilor subordonate;

o)asigurÄƒ consultanÅ£Äƒ juridicÄƒ tuturor compartimentelor direcÅ£iei, precum ÅŸi unitÄƒÅ£ilor sanitare publice din subordine
p)asigurÄƒ
informarea personalului privind actele normative nou-apÄƒrute din
domeniul de activitate al direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene;
q)îndeplineÅŸte orice alte lucrÄƒri cu caracter juridic.
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III.În domeniul auditului public intern
Compartimentul de audit public intern are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:
a)elaboreazÄƒ proiectul planului de audit public intern;
b)efectueazÄƒ
activitÄƒÅ£i de audit public intern pentru a evalua dacÄƒ sistemele de
management financiar ÅŸi control ale instituÅ£iei proprii sunt
transparente ÅŸi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate,
economicitate, eficienÅ£Äƒ ÅŸi eficacitate;
c)efectueazÄƒ activitÄƒÅ£i de
audit public intern exercitat asupra activitÄƒÅ£ilor desfÄƒÅŸurate în
cadrul unitÄƒÅ£ilor sanitare subordonate, precum ÅŸi al spitalelor cu mai
puÅ£in de 400 de paturi;
d)informeazÄƒ structura de audit public
intern din cadrul Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii despre recomandÄƒrile
neînsuÅŸite de conducÄƒtorul unitÄƒÅ£ii publice auditate, precum ÅŸi despre
consecinÅ£ele acestora;
e)raporteazÄƒ periodic directorului executiv
al direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene, precum ÅŸi structurii de
audit public intern din cadrul Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii cu privire la
constatÄƒrile, concluziile ÅŸi recomandÄƒrile rezultate din activitÄƒÅ£ile
sale de audit;
f)elaboreazÄƒ raportul anual al activitÄƒÅ£ilor de audit
public intern ÅŸi îl înainteazÄƒ pânÄƒ la data de 15 ianuarie a anului în
curs pentru anul expirat cÄƒtre structura de audit public intern din
cadrul Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
g)raporteazÄƒ imediat conducÄƒtorului
unitÄƒÅ£ii publice ÅŸi structurii de control intern abilitate în cazul
identificÄƒrii unor neregularitÄƒÅ£i sau posibile prejudicii.

IV.În domeniul informaticii ÅŸi biostatisticii medicale
Compartimentul de informaticÄƒ ÅŸi biostatisticÄƒ medicalÄƒ are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:

a)este responsabil pentru organizarea bazei de date judeÅ£ene, verificarea ÅŸi codificarea informaÅ£iilor medicale;
b)pune
la dispoziÅ£ia tuturor structurilor interne interesate toate datele
solicitate ÅŸi pune la dispoziÅ£ia structurilor externe direcÅ£iei de
sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene date statistice medicale, cu acordul
conducÄƒtorului autoritÄƒÅ£ii;

c)colaboreazÄƒ cu celelalte structuri ale direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene pe probleme legate de informatica medica
d)transmite informÄƒri operative (în timp real) persoanelor cu atribuÅ£ii de decizie;
e)colaboreazÄƒ
cu structurile responsabile pentru supravegherea ÅŸi controlul bolilor
transmisibile ÅŸi netransmisibile în realizarea rapoartelor periodice,
precum ÅŸi a prognozelor;
f)organizeazÄƒ sistemul de evidenÅ£Äƒ primarÄƒ
ÅŸi raportarea statisticÄƒ sanitarÄƒ la nivelul cabinetelor medicale,
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indiferent de forma de organizare a unitÄƒÅ£ilor sanitare;
g)verificÄƒ datele raportate cu evidenÅ£ele primare ÅŸi centralizatoare;
h)centralizeazÄƒ
dÄƒrile de seamÄƒ de la nivelul judeÅ£ului ÅŸi centralizatoarele de
activitate ÅŸi morbiditate trimestriale ÅŸi anuale;
i)codificÄƒ cauzele
de deces, în conformitate cu obligaÅ£iile Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, în
buletinele de deces ÅŸi de nou-nÄƒscut mort, conform legislaÅ£iei de stare
civilÄƒ a populaÅ£iei;
j)verificÄƒ ÅŸi codificÄƒ fiÅŸele de decese sub un
an, decese perinatale, fiÅŸele cu decese materne ÅŸi le comparÄƒ ca numÄƒr
ÅŸi cauzÄƒ de deces cu cele care circulÄƒ prin sistemul informaÅ£ional al
Institutului NaÅ£ional de StatisticÄƒ;
k)organizeazÄƒ cursurile de
perfecÅ£ionare a personalului de statisticÄƒ ÅŸi instruirea cu privire la
codificarea morbiditÄƒÅ£ii, a incapacitÄƒÅ£ii temporare de muncÄƒ ÅŸi buna
completare a evidenÅ£elor ÅŸi dÄƒrilor de seamÄƒ, precum ÅŸi arhivarea
formularelor statistice în conformitate cu indicatorul termenelor de
pÄƒstrare a documentelor;
l)centralizeazÄƒ, verificÄƒ ÅŸi transmite
Centrului NaÅ£ional pentru Organizarea ÅŸi Asigurarea Sistemului
InformaÅ£ional ÅŸi Informatic în Domeniul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii BucureÅŸti dÄƒrile de
seamÄƒ trimestriale ÅŸi anuale, precum ÅŸi situaÅ£ia unitÄƒÅ£ilor sanitare
publice ÅŸi private (unitÄƒÅ£i, paturi, personal, activitÄƒÅ£i), solicitate
de Institutul NaÅ£ional de StatisticÄƒ conform prevederilor legale în
vigoare;
m)Å£ine evidenÅ£a ÅŸi raporteazÄƒ miÅŸcarea personalului medical
pe unitÄƒÅ£i, specialitÄƒÅ£i medicale, sex ÅŸi vârstÄƒ ÅŸi actualizeazÄƒ
permanent registrul naÅ£ional;
n)primeÅŸte raportÄƒrile legate de
activitatea spitalelor, constituie baza de date la nivel judeÅ£ean, le
transmite Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, pentru decizii majore de politicÄƒ
sanitarÄƒ ÅŸi pentru raportÄƒrile necesare organismelor Uniunii Europene
ÅŸi OrganizaÅ£iei Mondiale a SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
o)alte atribuÅ£ii specifice stabilite de directorul executiv al direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ.

V. RegistraturÄƒ ÅŸi secretariat
a)asigurÄƒ evidenÅ£a
unitÄƒÅ£ilor din subordine: denumire, nominalizarea conducerilor,
adresele complete ÅŸi numerele de telefon ale unitÄƒÅ£ilor ÅŸi conducerilor
acestora (inclusiv numerele de telefon de la domiciliu - fixe sau
mobile);
b)asigurÄƒ evidenÅ£a contactelor de la nivelul direcÅ£iilor
publice locale ÅŸi centrale, precum ÅŸi a persoanelor din conducerea
acestora (numele, prenumele, funcÅ£ia, adresa de reÅŸedinÅ£Äƒ, numerele de
telefon etc.);
c)înregistreazÄƒ lucrÄƒrile transmise de conducerea
direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene ÅŸi de serviciile din structura
acestora cÄƒtre petenÅ£i ÅŸi alte autoritÄƒÅ£i, precum ÅŸi cele primite la
conducerea direcÅ£iei ÅŸi Å£ine evidenÅ£a repartizÄƒrii acestora, urmÄƒrind
rezolvarea lor în termenele stabilite;
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d)înscrie în registrul
specific persoanele venite în audienÅ£Äƒ la conducerea direcÅ£iei de
sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene, problemele prezentate de cÄƒtre acestea ÅŸi
soluÅ£iile date;
e)înregistreazÄƒ ÅŸi Å£ine evidenÅ£a lucrÄƒrilor primite sau transmise prin fax;
f)asigurÄƒ transmiterea corespondenÅ£ei de la direcÅ£ia de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£eanÄƒ, inclusiv modul de trimitere;
g)întocmeÅŸte evidenÅ£a deplasÄƒrilor în teren ale salariaÅ£ilor direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene;
h)pÄƒstreazÄƒ secretul de serviciu;
i)îndeplineÅŸte ÅŸi alte sarcini dispuse de conducerea direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene.

VI.În domeniul achiziÅ£iilor publice
Compartimentul de achiziÅ£ii publice are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:
a)elaboreazÄƒ
programul anual al achiziÅ£iilor publice, pe baza necesitÄƒÅ£ilor ÅŸi
prioritÄƒÅ£ilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul
direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene;
b)elaboreazÄƒ sau, dupÄƒ caz,
coordoneazÄƒ activitatea de elaborare a documentaÅ£iei de atribuire ori,
în cazul organizÄƒrii unui concurs de soluÅ£ii, a documentaÅ£iei de
concurs;
c)organizeazÄƒ desfÄƒÅŸurarea licitaÅ£iilor conform
reglementÄƒrilor legale în vigoare, recepÅ£ia bunurilor achiziÅ£ionate,
precum ÅŸi repartiÅ£ia acestora cÄƒtre compartimentele solicitante;
d)participÄƒ în comisiile de întocmire, evaluare, negociere ÅŸi atribuire a contractelor de achiziÅ£ie publicÄƒ;
e)îndeplineÅŸte obligaÅ£iile referitoare la publicitate, conform legislaÅ£iei în vigoare;
f)aplicÄƒ ÅŸi finalizeazÄƒ procedurile de atribuire;
g)constituie ÅŸi pÄƒstreazÄƒ dosarul achiziÅ£iei publice.

VII.În domeniul relaÅ£iilor cu publicul ÅŸi al comunicÄƒrii
Compartimentul relaÅ£ii cu publicul ÅŸi comunicare are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:
a)colaboreazÄƒ
cu structura de specialitate a Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii în realizarea
obiectivelor de comunicare prin mass-media ori prin mijloacele proprii
ale direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene;
b)asigurÄƒ desfÄƒÅŸurarea optimÄƒ a activitÄƒÅ£ii de relaÅ£ii publice;
c)asigurÄƒ informarea permanentÄƒ referitoare la principalele activitÄƒÅ£i ale direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene;
d)asigurÄƒ
o legÄƒturÄƒ permanentÄƒ între comunitate ÅŸi direcÅ£ia de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ
judeÅ£eanÄƒ, organizând pe baza unui program stabilit activitatea de
audienÅ£e pentru populaÅ£ie;
e)desfÄƒÅŸoarÄƒ activitatea de analizÄƒ a
cererilor cetÄƒÅ£enilor ÅŸi disponibilizeazÄƒ toate informaÅ£iile necesare
pentru soluÅ£ionarea problemelor prezentate sau solicitate;
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f)urmÄƒreÅŸte ÅŸi sprijinÄƒ soluÅ£ionarea legalÄƒ ÅŸi în termen a cererilor, petiÅ£iilor etc., la solicitarea Ministerului SÄƒnÄƒtÄ
g)informaÅ£iile
care constituie secrete de stat ÅŸi de serviciu vor fi accesate ÅŸi
gestionate conform standardelor naÅ£ionale de protecÅ£ie a informaÅ£iilor
clasificate;
h)organizeazÄƒ legÄƒtura dintre direcÅ£ia de sÄƒnÄƒtate
publicÄƒ judeÅ£eanÄƒ ÅŸi prefecturÄƒ, consiliul judeÅ£ean, primÄƒriile locale
ÅŸi organizaÅ£iile neguvernamentale;
i)asigurÄƒ legÄƒtura dintre
conducerea direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene ÅŸi sindicate în
vederea analizei ÅŸi soluÅ£ionÄƒrii, conform legislaÅ£iei în vigoare, a
revendicÄƒrilor sindicale;
j)comunicÄƒ Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii date
privind: adresa direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ, numele ÅŸi prenumele
persoanelor din conducere, numÄƒrul de telefon fix, mobil ÅŸi de fax,
adresa de e-mail; denumirea ÅŸi adresa spitalelor din teritoriu, numele
ÅŸi prenumele directorilor acestora, numÄƒrul de telefon ÅŸi de fax;
denumirea ÅŸi adresa altor unitÄƒÅ£i importante din teritoriu;
modificÄƒrile ce intervin în datele comunicate.

VIII.În domeniul avizÄƒrii ÅŸi autorizÄƒrii sanitare
Compartimentul avize/autorizÄƒri are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:
a)primeÅŸte,
verificÄƒ ÅŸi înregistreazÄƒ cererile ÅŸi documentaÅ£iile pentru avizarea
sanitarÄƒ a proiectelor de amplasare, construcÅ£ie ÅŸi amenajare a
obiectivelor;
b)primeÅŸte, verificÄƒ ÅŸi înregistreazÄƒ cererile ÅŸi
documentaÅ£iile de autorizare sanitarÄƒ ÅŸi avizarea anualÄƒ în vederea
funcÅ£ionÄƒrii obiectivelor ÅŸi a proiectelor de amplasare, construcÅ£ie ÅŸi
amenajare a obiectivelor, altele decât cele supuse înregistrÄƒrii la
oficiul registrului comerÅ£ului de pe lângÄƒ tribunale;
c)repartizeazÄƒ documentaÅ£iile cÄƒtre structurile de specialitate;
d)asigurÄƒ eliberarea documentelor de reglementare în termenele stabilite de legislaÅ£ia în vigoare;
e)rÄƒspunde de managementul informaÅ£iilor privind avizele ÅŸi autorizaÅ£iile;
f)înregistreazÄƒ
declaraÅ£iile pe propria rÄƒspundere primite de la oficiul registrului
comerÅ£ului de pe lângÄƒ tribunale ÅŸi le transmite directorului executiv
adjunct pentru control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ;
g)gestioneazÄƒ baza de
date pentru documentele de reglementare eliberate ÅŸi o transmite
periodic serviciului de control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ;
h)oferÄƒ
informaÅ£ii, la solicitare, asupra procedurii de avizare, autorizare
sanitarÄƒ ÅŸi vizare anualÄƒ a funcÅ£ionÄƒrii obiectivelor ÅŸi activitÄƒÅ£ilor;
i)întocmeÅŸte
ÅŸi elibereazÄƒ autorizaÅ£ia de liberÄƒ practicÄƒ pentru lucrÄƒtorii din
unitÄƒÅ£ile sanitare, publice ÅŸi private, din teritoriul arondat
direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£eanÄƒ ÅŸi a municipiului BucureÅŸti,
indiferent de subordonarea acestor unitÄƒÅ£i, alÅ£ii decât medicii,
medicii dentiÅŸti, farmaciÅŸtii, precum ÅŸi asistenÅ£ii medicali ÅŸi moaÅŸele
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prevÄƒzute de OrdonanÅ£a de urgenÅ£Äƒ a Guvernului nr. 144/2008 privind
exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de
moaÅŸÄƒ ÅŸi a profesiei de asistent medical, precum ÅŸi organizarea ÅŸi
funcÅ£ionarea Ordinului AsistenÅ£ilor Medicali GeneraliÅŸti, MoaÅŸelor ÅŸi
AsistenÅ£ilor Medicali din România ÅŸi tehnicienii dentari;
j)alte atribuÅ£ii specifice stabilite de cÄƒtre directorul executiv al direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ.

IX.În domeniul supravegherii si controlului bolilor transmisibile
Serviciul
de supraveghere ÅŸi control al bolilor transmisibile din cadrul
direcÅ£iilor de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii ÅŸi
responsabilitÄƒÅ£i de execuÅ£ie ÅŸi coordonare/îndrumare profesionalÄƒ:
a)coordoneazÄƒ
ÅŸi deruleazÄƒ la nivel judeÅ£ean activitÄƒÅ£ile specifice din cadrul
programelor naÅ£ionale ÅŸi teritoriale de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din domeniul
bolilor transmisibile, în vederea realizÄƒrii obiectivelor angajate prin
programele ÅŸi strategiile naÅ£ionale ÅŸi locale;
b)colecteazÄƒ
trimestrial ÅŸi anual indicatorii programelor de sÄƒnÄƒtate de la
unitÄƒÅ£ile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare;
c)participÄƒ
prin activitÄƒÅ£i specifice la funcÅ£ionarea reÅ£elei naÅ£ionale de
supraveghere, alertÄƒ ÅŸi rÄƒspuns rapid în domeniul bolilor transmisibile;
d)participÄƒ
la realizarea evaluÄƒrilor de risc în situaÅ£ia evenimentelor care
ameninÅ£Äƒ sÄƒnÄƒtatea populaÅ£iei ÅŸi au potenÅ£ial de rÄƒspândire naÅ£ionalÄƒ
ÅŸi internaÅ£ionalÄƒ;
e)coordoneazÄƒ, controleazÄƒ ÅŸi evalueazÄƒ programul
naÅ£ional de imunizÄƒri desfÄƒÅŸurat în teritoriul arondat ÅŸi verificÄƒ prin
activitÄƒÅ£i de evaluare administrative ÅŸi epidemiologice;
f)participÄƒ la studiile epidemiologice organizate la nivel naÅ£ional sau/ÅŸi regional;
g)solicitÄƒ
din teritoriu datele necesare pentru fundamentarea necesarului de
material biologic pentru imunizarea grupelor catagrafiate ÅŸi verificÄƒ
în teritoriu condiÅ£iile de distribuire ÅŸi depozitare a vaccinului ÅŸi
efectuarea ÅŸi evidenÅ£a vaccinÄƒrii;
h)organizeazÄƒ, colecteazÄƒ,
analizeazÄƒ, verificÄƒ, gestioneazÄƒ, interpreteazÄƒ ÅŸi disemineazÄƒ datele
privind bolile transmisibile de la toate sursele existente în
teritoriu, conduce ÅŸi gestioneazÄƒ registrul judeÅ£ean unic pentru bolile
transmisibile, vaccinÄƒri ÅŸi reacÅ£ii adverse postvaccinale indezirabile,
infecÅ£ia HIV/SIDA, tuberculozÄƒ, boli cu transmitere sexualÄƒ, infecÅ£ii
nosocomiale ÅŸi situaÅ£ii epidemiologice de risc;
i)evalueazÄƒ anual
funcÅ£ionarea sistemelor de supraveghere a bolilor transmisibile, în
colaborare cu institutele de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ;
j)verificÄƒ modul în
care medicii de familie detecteazÄƒ cazurile de boli transmisibile ÅŸi
raporteazÄƒ datele necesare supravegherii bolilor transmisibile,
potrivit dispoziÅ£iilor legale în vigoare;
k)supravegheazÄƒ ÅŸi verificÄƒ modul prin care sunt respectate metodologiile ÅŸi protocoalele
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privind
diagnosticul etiologic pentru bolile transmisibile ÅŸi propune
directorului executiv adjunct de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ ÅŸi programe mÄƒsuri
organizatorice privind asigurarea serviciilor specifice competente de
laborator pentru diagnosticul etiologic al bolilor transmisibile,
conform dispoziÅ£iilor legale;
l)efectueazÄƒ investigaÅ£iile
epidemiologice, identificÄƒ ÅŸi coordoneazÄƒ mÄƒsurile necesare pentru
limitarea focarelor de boalÄƒ transmisibilÄƒ în colectivitÄƒÅ£i, puse în
aplicare în colaborare cu alte structuri cu atribuÅ£ii specifice sau cu
autoritÄƒÅ£i locale;
m)desfÄƒÅŸoarÄƒ îndrumarea metodologicÄƒ ÅŸi
profesionalÄƒ a unitÄƒÅ£ilor sanitare din teritoriu, periodic sau la
solicitare, în probleme de infecÅ£ii nosocomiale;
n)intervine ÅŸi
efectueazÄƒ expertiza de specialitate, în cazul unor focare epidemice
nosocomiale sau în situaÅ£ii de risc declarat, la solicitarea unitÄƒÅ£ii
ori prin autosesizare;
o)monitorizeazÄƒ situaÅ£ia infecÅ£iilor
nosocomiale din unitÄƒÅ£ile sanitare din teritoriu ÅŸi elaboreazÄƒ
recomandÄƒri administrative ÅŸi profesionale în cazul riscurilor
identificate;
p)desfÄƒÅŸoarÄƒ activitÄƒÅ£i specifice în cadrul planurilor de intervenÅ£ie în situaÅ£ii de urgenÅ£Äƒ;
q)participÄƒ
la activitatea de implementare a prevederilor specifice din
Regulamentul sanitar internaÅ£ional ÅŸi verificÄƒ ÅŸi aplicÄƒ mÄƒsurile de
protecÅ£ie sanitarÄƒ a frontierelor de stat privind bolile transmisibile;
r)asigurÄƒ
consultanÅ£Äƒ privind prevenirea bolilor transmisibile de import,
recomandÄƒ ÅŸi aplicÄƒ mÄƒsuri de prevenire privind bolile infecÅ£ioase ale
cÄƒlÄƒtorului prin structurile proprii, acolo unde acestea existÄƒ;
s)verificÄƒ
ÅŸi valideazÄƒ, în colaborare cu personalul compartimentului de
informaticÄƒ ÅŸi biostatisticÄƒ, datele legate de bolile transmisibile ÅŸi
infecÅ£ioase raportate de serviciile medicale din teritoriu, inclusiv
decese;
t)efectueazÄƒ instruirea personalului din unitÄƒÅ£ile medicale
publice ÅŸi private, pe probleme de prevenire ÅŸi control al bolilor
transmisibile, infecÅ£iilor nosocomiale, infecÅ£ia HIV, tuberculozÄƒ, boli
cu transmitere sexualÄƒ, boli infecÅ£ioase de import;
u)organizeazÄƒ activitatea de supraveghere ÅŸi combatere a vectorilor de importanÅ£Äƒ medicalÄƒ;
v)se
subordoneazÄƒ metodologic Centrului naÅ£ional de supraveghere ÅŸi control
al bolilor transmisibile ÅŸi Biroului de evenimente deosebite ÅŸi alertÄƒ
rapidÄƒ din cadrul Institutului de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ BucureÅŸti, precum ÅŸi
serviciilor de specialitate profesionalÄƒ din institutele de sÄƒnÄƒtate
publicÄƒ;
w)asigurÄƒ funcÅ£ionalitatea sistemului informaÅ£ional
specific în conformitate cu metodologiile legale elaborate de
Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii ÅŸi coordonatorii naÅ£ionali ai programelor de
sÄƒnÄƒtate;
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x)colaboreazÄƒ cu structurile similare din cadrul
direcÅ£iilor de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene, precum ÅŸi cu alte instituÅ£ii
judeÅ£ene pentru realizarea unui schimb optim ÅŸi util de informaÅ£ii, în
conformitate cu prevederile legale, în probleme de supraveghere a
bolilor transmisibile;
y)participÄƒ la elaborarea planului acÅ£iunilor tematice de inspecÅ£ie în teritoriu;
z)face
propuneri cÄƒtre conducerea direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ privind modul
de derulare a programelor de sÄƒnÄƒtate la nivel judeÅ£ean ÅŸi utilizarea
fondurilor necesare derulÄƒrii acestora;
aa) participÄƒ la elaborarea raportului privind starea de sÄƒnÄƒtate a populaÅ£iei;
bb) efectueazÄƒ, la cererea terÅ£ilor, consultanÅ£Äƒ sau prestaÅ£ii de specialitate în domeniul de competenÅ£Äƒ;
cc)
participÄƒ la elaborarea, prin personalul de specialitate cu studii
superioare, a referatelor de evaluare a unitÄƒÅ£ilor sanitare în vederea
avizÄƒrii/autorizÄƒrii sanitare;
dd) îndeplineÅŸte alte atribuÅ£ii
specifice stabilite de directorul executiv adjunct de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ
ÅŸi programe, în limitele competenÅ£elor profesionale.
În cadrul Serviciului de supraveghere ÅŸi control al bolilor transmisibile funcÅ£ioneazÄƒ*):
*)
În cazul unui deficit de personal calificat la nivel teritorial, pot fi
operate comasÄƒri de birouri/compartimente/colective în structura
serviciului.
1.Biroul de epidemiologie pentru supravegherea ÅŸi controlul bolilor transmisibile;
2.Biroul de supraveghere ÅŸi coordonare a programului de imunizare;
3.Colectivul de statisticÄƒ pentru epidemiologia bolilor transmisibile;
4.Colectivul de programe pentru boli transmisibile ÅŸi imunoprofilaxie;
5.Compartimentul de produse antiepidemice.
Compartimentul de produse antiepidemice are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii specifice:
a)asigurÄƒ
depozitarea ÅŸi distribuirea în teritoriul arondat a vaccinurilor ÅŸi a
celorlalte produse biologice ÅŸi materiale necesare desfÄƒÅŸurÄƒrii
activitÄƒÅ£ii de medicinÄƒ preventivÄƒ;
b)asigurÄƒ depozitarea ÅŸi livrarea produselor DDD necesare intervenÅ£iei în focarele de boli transmisibile;
c)asigurÄƒ
aprovizionarea laboratoarelor proprii ÅŸi a altor unitÄƒÅ£i sanitare cu
medii de culturÄƒ, seruri de diagnostic, sticlÄƒrie, reactivi, kituri ÅŸi
alte materiale consumabile, în vederea realizÄƒrii activitÄƒÅ£ilor
cuprinse în programele de medicinÄƒ preventivÄƒ;
d)asigurÄƒ depozitarea
ÅŸi distribuirea în teritoriul arondat a produselor din componenÅ£a
rezervei antiepidemice în caz de calamitate sau în alte situaÅ£ii de
risc;
e)îndeplineÅŸte ÅŸi alte atribuÅ£ii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ.
http://www.dspvn.ro

Powered by Joomla!

Generat: 19 August, 2018, 04:22

Directia de Sanatate Publica Vrancea - Romania - Ministerul Sanatatii

X.În domeniul evaluÄƒrii factorilor de risc din mediul de viaÅ£Äƒ ÅŸi de muncÄƒ
Serviciul
de evaluare a factorilor de risc de mediu din cadrul direcÅ£iilor de
sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii ÅŸi responsabilitÄƒÅ£i
de execuÅ£ie ÅŸi coordonare/îndrumare profesionalÄƒ:
a)coordoneazÄƒ ÅŸi
implementeazÄƒ la nivel teritorial activitÄƒÅ£ile cuprinse în programul de
sÄƒnÄƒtate publicÄƒ privind protejarea sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii ÅŸi prevenirea
îmbolnÄƒvirilor asociate factorilor de risc în relaÅ£ie cu mediul de
viaÅ£Äƒ ÅŸi de muncÄƒ, alimentele ÅŸi nutriÅ£ie, aprovizionarea cu apÄƒ
potabilÄƒ ÅŸi unitÄƒÅ£ile de învÄƒÅ£Äƒmânt ÅŸi îngrijire de toate categoriile;
b)elaboreazÄƒ
propuneri pentru reglementarea activitÄƒÅ£ilor teritoriale din domeniile:
igiena mediului, igiena alimentaÅ£iei, igiena unitÄƒÅ£ilor de învÄƒÅ£Äƒmânt,
medicinÄƒ ocupaÅ£ionalÄƒ, promovarea sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, în concordanÅ£Äƒ cu
legislaÅ£ia din domeniu;
c)analizeazÄƒ ÅŸi evalueazÄƒ periodic sau ori
de câte ori este nevoie calitatea serviciilor teritoriale de
supraveghere a sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii în relaÅ£ie cu mediul, implementarea unor noi
activitÄƒÅ£i, în colaborare cu alte unitÄƒÅ£i/servicii teritoriale cu
activitate din domeniu;
d)coordoneazÄƒ ÅŸi deruleazÄƒ activitÄƒÅ£i
specifice pentru implementarea prevederilor legislative de protejare ÅŸi
promovare a mediului de viaÅ£Äƒ organizat ÅŸi natural;
e)îndeplineÅŸte indicatorii specifici din cadrul programului de evaluare a factorilor de risc din mediu;
f)întocmeÅŸte
rapoarte profesionale de evaluare teritorialÄƒ în domeniul alimentului
ÅŸi mediului (apÄƒ potabilÄƒ, apÄƒ de îmbÄƒiere, poluare organizatÄƒ sau
accidentalÄƒ, radiaÅ£ii ionizante ÅŸi neionizante) ÅŸi contribuie la
realizarea sintezelor naÅ£ionale din domeniu;
g)coordoneazÄƒ ÅŸi
deruleazÄƒ activitÄƒÅ£i în teritoriu pentru implementarea prevederilor
legislative din domeniul produselor biocide, al substanÅ£elor chimice
periculoase ÅŸi al produselor cosmetice ÅŸi de uz casnic;
h)monitorizeazÄƒ
ÅŸi coordoneazÄƒ pe plan teritorial activitatea de gestionare ÅŸi
neutralizare a deÅŸeurilor medicale din toate categoriile de unitÄƒÅ£i
sanitare ÅŸi elaboreazÄƒ propuneri pentru anihilarea/ameliorarea
situaÅ£iilor de risc evaluat;
i)participÄƒ la efectuarea
investigaÅ£iilor epidemiologice ale toxiinfecÅ£iilor alimentare si
epidemiilor hidrice, în colaborare cu Serviciul de supraveghere ÅŸi
control al bolilor transmisibile;
j)coordoneazÄƒ, monitorizeazÄƒ,
evalueazÄƒ ÅŸi participÄƒ la asigurarea calitÄƒÅ£ii apei potabile din
teritoriu ÅŸi elaboreazÄƒ propuneri pentru rezolvarea/ameliorarea
situaÅ£iilor de risc evaluat sau anihilarea riscului constituit, în
conformitate cu legislaÅ£ia în vigoare;
k)monitorizeazÄƒ ÅŸi evalueazÄƒ
riscurile privind siguranÅ£a alimentului ÅŸi alimentaÅ£iei publice,
elaboreazÄƒ ÅŸi propune activitÄƒÅ£i de asigurarea calitÄƒÅ£ii alimentului
din circuitul public, în conformitate cu legislaÅ£ia în vigoare;
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l)desfÄƒÅŸoarÄƒ
activitatea de evaluare a conformÄƒrii la normele de igienÄƒ ÅŸi sÄƒnÄƒtate
publicÄƒ a proiectelor de amenajare-construire ÅŸi elaboreazÄƒ referatele
de evaluare în vederea avizÄƒrii/autorizÄƒrii sanitare;
m)colaboreazÄƒ
ÅŸi conlucreazÄƒ cu administraÅ£ia publicÄƒ localÄƒ ÅŸi cu
instituÅ£iile/serviciile specializate din domeniu, pentru implementarea
ÅŸi realizarea prevederilor legale privind calitatea mediului de viaÅ£Äƒ
ÅŸi muncÄƒ, securitatea alimentului ÅŸi calitatea apei potabile;
n)participÄƒ
la activitatea de implementare a prevederilor specifice din
Regulamentul sanitar internaÅ£ional ÅŸi verificÄƒ ÅŸi aplicÄƒ mÄƒsurile de
protecÅ£ie sanitarÄƒ a frontierelor de stat privind bolile transmisibile;
o)deruleazÄƒ studii populaÅ£ionale privind evoluÅ£ia sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii în raport cu factorii de mediu ÅŸi cu alimentele în teritoriul
p)efectueazÄƒ, la cererea terÅ£ilor, consultanÅ£Äƒ ÅŸi prestaÅ£ii de specialitate;
q)supravegheazÄƒ
acordarea asistenÅ£ei medicale profilactice în colectivitÄƒÅ£ile de copii
ÅŸi tineri ÅŸi participÄƒ la monitorizarea dezvoltÄƒrii fizice,
psihomotorii ÅŸi a stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate a copiilor din colectivitÄƒÅ£i;
r)coordoneazÄƒ
ÅŸi evalueazÄƒ activitÄƒÅ£ile desfÄƒÅŸurate în cadrul examenelor de bilanÅ£ în
colectivitÄƒÅ£ile de copii ÅŸi controleazÄƒ dispensarizarea medicalÄƒ a
copiilor cu afecÅ£iuni cronice, precum ÅŸi planul de recuperare a
acestora;

s)participÄƒ la activitÄƒÅ£ile de promovare a sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii organizate la nivel judeÅ£ean ÅŸi local din domeniul de competenÅ
t)efectueazÄƒ, la cererea terÅ£ilor, consultanÅ£Äƒ ÅŸi prestaÅ£ii de specialitate;
u)realizeazÄƒ
registrul de evidenÅ£Äƒ a bolilor profesionale la nivel teritorial,
efectuând cercetarea ÅŸi documentarea cazurilor suspecte de boalÄƒ,
declararea ÅŸi înregistrarea bolilor profesionale; selecteazÄƒ cazurile
ÅŸi transmite fiÅŸe BP2/rapoarte partenerilor instituÅ£ionali, conform
prevederilor legale;
v)realizeazÄƒ expertize în domeniul sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii ocupaÅ£ionale;
w)centralizeazÄƒ ÅŸi analizeazÄƒ situaÅ£ia angajaÅ£ilor expuÅŸi la noxe din teritoriu;
x)asigurÄƒ
organizarea activitÄƒÅ£ilor de colectare ÅŸi raportare a datelor necesare
identificÄƒrii problemelor de sÄƒnÄƒtate ocupaÅ£ionalÄƒ ÅŸi a operatorilor
specializaÅ£i în intervenÅ£ii eficiente din piaÅ£a de servicii medicale de
medicina muncii;
y)participÄƒ la implementarea programelor privind
protejarea sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii ÅŸi prevenirea îmbolnÄƒvirilor asociate factorilor
de risc ocupaÅ£ional ÅŸi participÄƒ la aplicarea legislaÅ£iei privind
încadrarea locurilor de muncÄƒ în condiÅ£ii deosebite ÅŸi speciale;
z)efectueazÄƒ, la cererea terÅ£ilor, evaluarea factorilor de risc profesional;
aa) participÄƒ cu rapoarte la elaborarea sintezelor naÅ£ionale privind sÄƒnÄƒtatea în relaÅ£ie cu mediul ocupaÅ£ional;
bb) participÄƒ la elaborarea raportului privind starea de sÄƒnÄƒtate a populaÅ£iei;
cc) efectueazÄƒ, la cererea terÅ£ilor, consultanÅ£Äƒ de specialitate;
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dd) desfÄƒÅŸoarÄƒ activitÄƒÅ£i specifice în cadrul planurilor de intervenÅ£ie în situaÅ£ii de urgenÅ£Äƒ;
ee) elaboreazÄƒ referatele de evaluare a unitÄƒÅ£ilor/activitÄƒÅ£ilor supuse avizÄƒrii sanitare;
ff)
participÄƒ la elaborarea ÅŸi execuÅ£ia planurilor de acÅ£iuni privind
implementarea în plan judeÅ£ean a acquis-ului comunitar în domeniul
sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii ÅŸi securitÄƒÅ£ii în muncÄƒ;
gg) face propuneri cÄƒtre
conducerea direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ privind fondurile specifice
necesare derulÄƒrii programelor de sÄƒnÄƒtate la nivel judeÅ£ean;
hh)
face propuneri cÄƒtre conducerea direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ privind
modul de derulare a programelor de sÄƒnÄƒtate la nivel judeÅ£ean;

ii) îndeplineÅŸte alte atribuÅ£ii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ ÅŸi conducerea unitÄƒÅ
În cadrul Serviciului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaÅ£Äƒ ÅŸi de muncÄƒ funcÅ£ioneazÄƒ*):
*)
În cazul unui deficit de personal calificat la nivel teritorial, pot fi
operate comasÄƒri de birouri/compartimente/colective în structura
serviciului.
1.Biroul de igienÄƒ a mediului;
2.Biroul de igienÄƒ alimentarÄƒ;
3.Colectivul de igienÄƒ ÅŸcolarÄƒ ÅŸi sÄƒnÄƒtatea copiilor ÅŸi tinerilor;
4.Compartimentul de medicinÄƒ ocupaÅ£ionalÄƒ;
5.Colectivul programe de mediu.
XI.Colectivele
compartimentelor teritoriale participÄƒ la desfÄƒÅŸurarea activitÄƒÅ£ilor
specifice, stabilite de conducerea direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ
judeÅ£ene, în teritoriul arondat.
XII.În domeniul supravegherii bolilor netransmisibile
Serviciul
de supraveghere a bolilor netransmisibile din cadrul direcÅ£iilor de
sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii ÅŸi responsabilitÄƒÅ£i
de execuÅ£ie ÅŸi coordonare/îndrumare profesionalÄƒ:
a)asigurÄƒ monitorizarea ÅŸi implementarea programelor de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ în domeniul bolilor netransmisibile la nivel
judeÅ£ean;
b)colecteazÄƒ
trimestrial ÅŸi anual indicatorii programelor de sÄƒnÄƒtate de la
unitÄƒÅ£ile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare;
c)asigurÄƒ culegerea ÅŸi validarea datelor la nivel judeÅ£ean pentru registrele naÅ£ionale de boli netransmisibile;
d)propune conducerii direcÅ£iei echipele interdisciplinare care asigurÄƒ supravegherea bolilor cronice în teritoriu;
e)analizeazÄƒ
ÅŸi evalueazÄƒ indicatorii de morbiditate ÅŸi mortalitate legaÅ£i de
evoluÅ£ia bolilor netransmisibile în judeÅ£ ÅŸi evoluÅ£ia indicatorilor
demografici la populaÅ£ia din teritoriu;
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f)în realizarea atribuÅ£iilor
sale colaboreazÄƒ direct cu unitÄƒÅ£ile judeÅ£ene de implementare a
programelor de sÄƒnÄƒtate, precum ÅŸi cu institutele de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ
ÅŸi cu institutele de specialitate din teritoriul arondat;
g)stabileÅŸte
colaborÄƒri interinstituÅ£ionale, la nivel judeÅ£ean, cu organizaÅ£ii
guvernamentale ÅŸi neguvernamentale pentru asigurarea corelÄƒrii
activitÄƒÅ£ilor din cadrul programelor naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate cu alte
iniÅ£iative, finanÅ£ate din alte surse;
h)primeÅŸte anual, trimestrial
ÅŸi ori de câte ori este nevoie de la casa de asigurÄƒri de sÄƒnÄƒtate
judeÅ£eanÄƒ sau a municipiului BucureÅŸti analiza modului în care a fost
derulat programul de sÄƒnÄƒtate cu scop curativ;
i)solicitÄƒ unitÄƒÅ£ilor
sanitare ori de câte ori este nevoie date suplimentare de raportare
privind programul de sÄƒnÄƒtate finanÅ£at din bugetul de stat ÅŸi al Casei
NaÅ£ionale de AsigurÄƒri de SÄƒnÄƒtate;
j)face propuneri cÄƒtre
conducerea direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene ÅŸi a municipiului
BucureÅŸti privind fondurile specifice necesare derulÄƒrii programelor de
sÄƒnÄƒtate publicÄƒ în domeniul bolilor netransmisibile la nivel judeÅ£ean;
k)furnizeazÄƒ informaÅ£ii cÄƒtre populaÅ£ie referitoare la prevenirea bolilor ÅŸi la promovarea sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;

l)dezvoltÄƒ la nivel local programe de promovare a sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii ÅŸi de educaÅ£ie pentru sÄƒnÄƒtate, în funcÅ£ie de prioritÄƒ
m)elaboreazÄƒ
proiecte în parteneriat cu autoritÄƒÅ£ile locale, reprezentanÅ£ii în
teritoriu ai altor ministere, organizaÅ£ii neguvernamentale ÅŸi
reprezentanÅ£e internaÅ£ionale, în vederea soluÅ£ionÄƒrii problemelor
comunitare;
n)furnizeazÄƒ servicii de formare în educaÅ£ia pentru
sÄƒnÄƒtate adresate formatorilor din cadrul ÅŸi din afara sistemului de
sÄƒnÄƒtate;
o)elaboreazÄƒ, editeazÄƒ ÅŸi asigurÄƒ multiplicarea de materiale publicitare specifice.
În cadrul Serviciului de supraveghere a bolilor netransmisibile funcÅ£ioneazÄƒ:*)
*)
În cazul unui deficit de personal calificat la nivel teritorial, pot fi
operate comasÄƒri de birouri/compartimente/colective în structura
serviciului.
1.Compartimentul de supraveghere boli netransmisibile;
2.Compartimentul de programe boli netransmisibile;
3.Compartimentul de promovare a sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii.

XIII.În domeniul controlului în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ si al controlului calitÄƒÅ£ii serviciilor de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ
biroul
de control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ ÅŸi compartimentul controlului calitÄƒÅ£ii
serviciilor de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ au urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:
a)constatÄƒ ÅŸi sancÅ£ioneazÄƒ contravenÅ£iile la normele de igienÄƒ, conform legii, la nivel judeÅ£ean;
b)pÄƒstreazÄƒ
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confidenÅ£ialitatea privind iminenÅ£a inspecÅ£iei sanitare, înainte de
începerea propriu-zisÄƒ a acesteia, ÅŸi confidenÅ£ialitatea datelor pe
care unitÄƒÅ£ile inspectate le pun la dispoziÅ£ie;
c)solicitÄƒ unitÄƒÅ£ilor controlate orice documente necesare efectuÄƒrii inspecÅ£iei ÅŸi, dupÄƒ caz, copii de pe acestea;
d)prescriu
unitÄƒÅ£ilor controlate mÄƒsuri de remediere, cu stabilirea de termene ÅŸi
responsabilitÄƒÅ£i în vederea înlÄƒturÄƒrii deficienÅ£elor de igienÄƒ
constatate;
e)propun directorului executiv adjunct pentru control în
sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ suspendarea temporarÄƒ a activitÄƒÅ£ii unitÄƒÅ£ilor ÅŸi
obiectivelor pânÄƒ la remedierea deficienÅ£elor; în situaÅ£ii
cu risc
major ÅŸi iminent de îmbolnÄƒvire a populaÅ£iei dispun suspendarea pe loc
sau imediatÄƒ a activitÄƒÅ£ii unitÄƒÅ£ii ori obiectivului ÅŸi informeazÄƒ
operativ directorul executiv adjunct pentru control în sÄƒnÄƒtatea
publicÄƒ despre mÄƒsura aplicatÄƒ;
f)propun directorului executiv
adjunct pentru control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ retragerea avizului sanitar
pentru proiectele de activitÄƒÅ£i, inclusiv construcÅ£ii, în cazul în care
nu sunt respectate normele de igienÄƒ;
g)propun directorului executiv
adjunct pentru control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ retragerea avizului sanitar
sau a notificÄƒrii unui produs, în situaÅ£ia în care substanÅ£ele sau
produsele sunt neconforme cu specificaÅ£iile din dosarul tehnic;
h)opresc,
denatureazÄƒ sau condiÅ£ioneazÄƒ darea în consum public a alimentelor care
nu corespund normelor de igienÄƒ, precum ÅŸi folosirea obiectelor,
materialelor ÅŸi a substanÅ£elor care, prin natura lor sau prin modul de
utilizare, pericliteazÄƒ starea de sÄƒnÄƒtate a populaÅ£iei;

i)recolteazÄƒ ÅŸi aplicÄƒ elemente de securizare la probele recoltate în cadrul activitÄƒÅ£ii de inspecÅ£ie, precum ÅŸi contrapr
j)participÄƒ
la activitatea de implementare a prevederilor specifice din
Regulamentul sanitar internaÅ£ional ÅŸi verificÄƒ ÅŸi aplicÄƒ mÄƒsurile de
protecÅ£ie sanitarÄƒ a frontierelor de stat privind bolile transmisibile;
k)la
solicitarea directorului executiv adjunct de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ ÅŸi
programe, pot dispune mÄƒsuri speciale pentru bolnavii, suspecÅ£ii ÅŸi
contacÅ£ii de boli transmisibile sau purtÄƒtorii de germeni patogeni,
precum ÅŸi alte mÄƒsuri cu caracter obligatoriu pentru combaterea bolilor
transmisibile ÅŸi a celor profesionale;
l)verificÄƒ aplicarea legislaÅ£iei Uniunii Europene în domeniul sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii publice;
m)verificÄƒ
respectarea legislaÅ£iei în vigoare privind prevenirea ÅŸi controlul
infecÅ£iilor nosocomiale în toate unitÄƒÅ£ile sanitare;
n)opresc
folosirea preparatelor biologice utilizate în scop diagnostic,
profilactic ÅŸi de tratament, care se dovedesc necorespunzÄƒtoare sau
nocive sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
o)în situaÅ£ia în care, în timpul unei activitÄƒÅ£i
de control, constatÄƒ existenÅ£a unui conflict de interese sau deficienÅ£e
grave ce pot determina riscuri majore pentru sÄƒnÄƒtatea populaÅ£iei,
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comunicÄƒ urgent directorului executiv adjunct pentru control în
sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ în vederea delegÄƒrii unui alt inspector ÅŸi luÄƒrii
mÄƒsurilor de urgenÅ£Äƒ;
p)controleazÄƒ unitÄƒÅ£ile sanitare acreditate
pentru activitatea de bÄƒnci de Å£esuturi ÅŸi/sau utilizare de Å£esuturi
ÅŸi/sau celule umane în scop terapeutic prin evaluare ÅŸi verificare de
proceduri ÅŸi activitÄƒÅ£i care se deruleazÄƒ în aceste unitÄƒÅ£i;
q)controleazÄƒ
ÅŸi evalueazÄƒ incidentele adverse severe ÅŸi reacÅ£iile adverse grave
notificate prin sistemele de vigilenÅ£Äƒ, inclusiv în domeniul
securitÄƒÅ£ii transfuziilor ÅŸi hemovigilenÅ£ei;
r)participÄƒ ÅŸi la alte activitÄƒÅ£i specifice.

XIV.În domeniul activitÄƒÅ£ii de laborator de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ

(A)Laboratorul de microbiologie:

a)participÄƒ la efectuarea investigaÅ£iei
epidemiologice prin recoltarea ÅŸi prelucrarea de probe bacteriologice,
virusologice, serologice, imunologice ÅŸi parazitologice, pentru
supravegherea ÅŸi controlul bolilor transmisibile, în conformitate cu
metodologiile legale în vigoare;
b)asigurÄƒ diagnosticul etiologic
pentru bolile infecÅ£ioase identificate în cadrul programului naÅ£ional
de supraveghere epidemiologicÄƒ dacÄƒ prestaÅ£ia nu poate fi asiguratÄƒ
prin unitatea de îngrijire a cazului;
c)asigurÄƒ diagnosticul
microbiologic pentru toate solicitÄƒrile serviciului de supraveghere a
bolilor transmisibile, provenite de la cazuri suspecte, focare de boalÄƒ
transmisibilÄƒ sau investigaÅ£ii în cadrul programelor de sÄƒnÄƒtate;
d)participÄƒ
la buna funcÅ£ionare a reÅ£elei naÅ£ionale de supraveghere a bolilor
transmisibile prin prestaÅ£ii la nivelul competenÅ£ei specifice;
e)monitorizeazÄƒ
ÅŸi transmite evaluÄƒri privind circulaÅ£ia unor microorganisme cuprinse
în metodologiile de supraveghere epidemiologicÄƒ ÅŸi situaÅ£ia
antibioticorezistenÅ£ei microorganismelor la populaÅ£ia investigatÄƒ în
unitÄƒÅ£ile sanitare din teritoriu;
f)efectueazÄƒ analize
microbiologice din probe de apÄƒ, aer, alimente ÅŸi factori de mediu,
prevÄƒzute în programele naÅ£ionale ÅŸi locale de sÄƒnÄƒtate;
g)asigurÄƒ aplicarea procedurilor în vederea acreditÄƒrii/reacreditÄƒrii laboratorului;
h)efectueazÄƒ analize microbiologice la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;
i)executÄƒ alte activitÄƒÅ£i specifice stabilite sau solicitate în cadrul competenÅ£ei.
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(B)Laboratorul de chimie sanitarÄƒ ÅŸi/sau toxicologie:

a)efectueazÄƒ analize fizico-chimice ÅŸi toxicologice
din probe biologice, apÄƒ, aer, alimente ÅŸi alÅ£i factori de mediu pentru
evaluarea obiectivÄƒ a conformitÄƒÅ£ii produselor ÅŸi a riscurilor pentru
sÄƒnÄƒtate;
b)efectueazÄƒ analize fizico-chimice ÅŸi toxicologice, la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;
c)asigurÄƒ aplicarea procedurilor în vederea acreditÄƒrii laboratorului;
d)alte atribuÅ£ii specifice stabilite de medicul-ÅŸef de laborator.
(C)Laboratorul igiena radiaÅ£iilor:
a)coordoneazÄƒ
activitÄƒÅ£ile pentru protejarea sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii populaÅ£iei ÅŸi prevenirea
efectelor asociate radiaÅ£iilor ionizante în teritoriul arondat;
b)asigurÄƒ
colectarea ÅŸi raportarea datelor privind sÄƒnÄƒtatea populaÅ£iei în
relaÅ£ie cu radiaÅ£iile ionizante din teritoriul arondat;
c)participÄƒ la elaborarea raportului stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate a comunitÄƒÅ£ii;
d)efectueazÄƒ,
din proprie iniÅ£iativÄƒ sau la cererea terÅ£ilor, determinÄƒri ale
nivelurilor de radiaÅ£ii, consultanÅ£Äƒ de specialitate;
e)controleazÄƒ aplicarea normelor de securitate nuclearÄƒ ÅŸi igiena radiaÅ£iilor;
f)avizeazÄƒ ÅŸi autorizeazÄƒ sanitar unitÄƒÅ£ile în care se desfÄƒÅŸoarÄƒ practici ÅŸi activitÄƒÅ£i nucleare;
g)elaboreazÄƒ referatele de evaluare pentru unitÄƒÅ£ile supuse avizÄƒrii/autorizÄƒrii sanitare;
h)verificÄƒ respectarea normelor de igienÄƒ a radiaÅ£iilor ionizante în unitÄƒÅ£ile autorizate ÅŸi în laboratoarele de profil;
i)participÄƒ la elaborarea planurilor de acÅ£iuni privind implementarea în plan judeÅ£ean a acquis-ului comunitar;
j)participÄƒ la elaborarea planului de acÅ£iune în caz de catastrofÄƒ;
k)intervine în caz de accident nuclear sau de urgenÅ£Äƒ radiologicÄƒ în teritoriul arondat;

l)evalueazÄƒ nivelul expunerii medicale la radiaÅ£ii ionizante a populaÅ£iei prin programe de asigurare ÅŸi control al calitÄƒÅ£ii
m)alte atribuÅ£ii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ ÅŸi programe.

XV.În domeniul situaÅ£iilor de urgenÅ£Äƒ ÅŸi a managementului asistenÅ£ei medicale de urgenÅ£Äƒ

Compartimentul de situaÅ£ii de urgenÅ£Äƒ ÅŸi managementul asistenÅ£ei medicale de urgenÅ£Äƒ are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii

a)monitorizeazÄƒ ÅŸi evalueazÄƒ activitatea unitÄƒÅ£ilor
de primiri urgenÅ£e ÅŸi a compartimentelor de primiri urgenÅ£e din cadrul
unitÄƒÅ£ilor sanitare din sectorul public;
b)participÄƒ la acÅ£iunile de
acordare a primului ajutor calificat împreunÄƒ cu inspectoratele
judeÅ£ene pentru situaÅ£ii de urgenÅ£Äƒ ÅŸi cu alte structuri subordonate
Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
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c)monitorizeazÄƒ ÅŸi evalueazÄƒ activitatea serviciului judeÅ£ean de ambulanÅ£Äƒ;
d)transmite
informÄƒri operative conducerii direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene
în cazul apariÅ£iei unei situaÅ£ii de urgenÅ£Äƒ ÅŸi propune mÄƒsuri de
intervenÅ£ie, în colaborare cu celelalte structuri de specialitate din
cadrul direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene, în funcÅ£ie de domeniul
de competenÅ£Äƒ;
e)elaboreazÄƒ ÅŸi transmite spre aprobare directorului
executiv adjunct de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ ÅŸi programe Planul de intervenÅ£ie
în caz de dezastre ÅŸi epidemii, în colaborare cu celelalte structuri de
specialitate din cadrul direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene, în
funcÅ£ie de domeniul de competenÅ£Äƒ.

XVI.În domeniul asistenÅ£ei medicale
(A)Compartimentul de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ primarÄƒ are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:

a)asigurÄƒ îndrumarea tehnicÄƒ ÅŸi metodologicÄƒ a activitÄƒÅ£ii de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ primarÄƒ;
b)verificÄƒ
în teren calitatea serviciilor oferite în cadrul asistenÅ£ei medicale
primare, precum ÅŸi respectarea prevederilor cuprinse în reglementÄƒrile
legale în vigoare privind acordarea asistenÅ£ei medicale primare în
cadrul sistemului de asigurÄƒri sociale de sÄƒnÄƒtate;
c)participÄƒ la
implementarea strategiilor de reformÄƒ în domeniul asistenÅ£ei medicale
primare, elaborate ÅŸi aprobate de Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
d)coordoneazÄƒ
activitatea de raportare ÅŸi monitorizare a bolilor transmisbile ÅŸi
cronice de cÄƒtre medicii de familie care îÅŸi desfÄƒÅŸoarÄƒ activitatea
atât în cabinete publice, cât ÅŸi în cabinete private;
e)monitorizeazÄƒ
modul în care personalul din cabinetele medicilor de familie respectÄƒ
obligaÅ£iile reglementate prin acte normative, referitoare la etica
profesionalÄƒ ÅŸi deontologia medicalÄƒ; asistenÅ£a de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ;
activitatea desfÄƒÅŸuratÄƒ în cadrul sistemului de asigurÄƒri sociale de
sÄƒnÄƒtate; relaÅ£iile de muncÄƒ, în conformitate cu dispoziÅ£iile legale în
vigoare;
f)asigurÄƒ managementul evidenÅ£ei medicale primare ÅŸi al informaÅ£iei medicale gestionate;

g)asigurÄƒ educaÅ£ia/formarea continuÄƒ ÅŸi dezvoltarea profesionalÄƒ a resurselor umane din asistenÅ£a medicalÄƒ primarÄ
h)asigurÄƒ
informarea personalului medical în legÄƒturÄƒ cu normele de eticÄƒ
profesionalÄƒ ÅŸi deontologie medicalÄƒ ÅŸi informarea pacienÅ£ilor cu
privire la drepturile ÅŸi îndatoririle acestora;
i)asigurÄƒ înregistrarea cabinetelor medicale, în conformitate cu legislaÅ£ia în vigoare.

(B)Compartimentul de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ ambulatorie are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:
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a)asigurÄƒ îndrumarea tehnicÄƒ ÅŸi metodologicÄƒ a activitÄƒÅ£ii de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ ambulatorie de specialitate;
b)verificÄƒ
în teren calitatea serviciilor oferite în cadrul asistenÅ£ei medicale
ambulatorii de specialitate, precum ÅŸi respectarea prevederilor
cuprinse în reglementÄƒrile legale în vigoare privind acordarea
asistenÅ£ei medicale în cadrul sistemului de asigurÄƒri sociale de
sÄƒnÄƒtate;
c)participÄƒ la implementarea strategiilor de reformÄƒ în
domeniul asistenÅ£ei medicale ambulatorii, elaborate ÅŸi aprobate de
Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
d)coordoneazÄƒ activitatea de raportare ÅŸi
monitorizare a bolilor transmisbile ÅŸi cronice de cÄƒtre personalul de
specialitate din ambulatoriu, care îÅŸi desfÄƒÅŸoarÄƒ activitatea atât în
cabinete publice, cât ÅŸi în cabinete private;
e)monitorizeazÄƒ modul
în care personalul din cabinetele medicilor din ambulatoriul de
specialitate respectÄƒ obligaÅ£iile reglementate prin acte normative,
referitoare la: etica profesionalÄƒ ÅŸi deontologia medicalÄƒ; asistenÅ£a
de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ; activitatea desfÄƒÅŸuratÄƒ în cadrul sistemului de
asigurÄƒri sociale de sÄƒnÄƒtate; relaÅ£iile de muncÄƒ, în conformitate cu
dispoziÅ£iile legale în vigoare;
f)asigurÄƒ managementul evidenÅ£ei medicale primare ÅŸi al informaÅ£iei medicale gestionate;
g)asigurÄƒ
educaÅ£ia/formarea continuÄƒ ÅŸi dezvoltarea profesionalÄƒ a resurselor
umane din asistenÅ£a medicalÄƒ de specialitate din ambulatoriu;
h)analizeazÄƒ, împreunÄƒ cu casa de asigurÄƒri de sÄƒnÄƒtate, nevoile de servicii medicale de specialitate ale populaÅ£iei;
i)evalueazÄƒ,
coordoneazÄƒ ÅŸi monitorizeazÄƒ serviciile medicale furnizate în unitÄƒÅ£ile
medicale publice ÅŸi private de specialitate în ambulatoriu;
j)asigurÄƒ
informarea personalului medical în legÄƒturÄƒ cu normele de eticÄƒ
profesionalÄƒ ÅŸi deontologie medicalÄƒ ÅŸi informarea pacienÅ£ilor cu
privire la drepturile ÅŸi îndatoririle acestora;
k)evalueazÄƒ,
coordoneazÄƒ ÅŸi monitorizeazÄƒ activitatea unitÄƒÅ£ilor medicale cu paturi
ÅŸi a ambulatoriilor de specialitate, publice sau private.

(C)Compartimentul de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ spitaliceascÄƒ are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:

a)analizeazÄƒ, împreunÄƒ cu casa de asigurÄƒri de sÄƒnÄƒtate, nevoile de servicii medicale spitaliceÅŸti ale populaÅ£iei;
b)evalueazÄƒ, coordoneazÄƒ ÅŸi monitorizeazÄƒ activitÄƒÅ£ile cu caracter medico-sanitar;
c)aprobÄƒ regulamentul de organizare ÅŸi funcÅ£ionare al spitalelor, precum ÅŸi fiÅŸa postului pentru personalul din spitale;
d)participÄƒ la negocierea anualÄƒ a indicatorilor de performanÅ£Äƒ specifici fiecÄƒrui spital din teritoriul arondat;
e)monitorizeazÄƒ
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ÅŸi evalueazÄƒ activitatea medicalÄƒ desfÄƒÅŸuratÄƒ în spital, pe baza
indicatorilor de performanÅ£Äƒ ai managementului spitalului;
f)monitorizeazÄƒ modul în care spitalele respectÄƒ criteriile de calitate ale actului medical;
g)urmÄƒreÅŸte
respectarea programului de muncÄƒ pe categorii de personal, precum ÅŸi
asigurarea de cÄƒtre spitale a numÄƒrului optim de personal, pe categorii
ÅŸi locuri de muncÄƒ, în funcÅ£ie de normativele de personal în vigoare;
h)monitorizeazÄƒ
ÅŸi coordoneazÄƒ modul în care spitalul îÅŸi respectÄƒ obligaÅ£ia legalÄƒ de
a înregistra, stoca, prelucra ÅŸi transmite informaÅ£iile legate de
activitatea sa, potrivit dispoziÅ£iilor legale în vigoare;
i)propune
mÄƒsuri de creÅŸtere a eficienÅ£ei ÅŸi calitÄƒÅ£ii serviciilor medicale ÅŸi de
asigurare a accesului echitabil al populaÅ£iei la serviciile medicale;
j)verificÄƒ
modul de organizare în vederea asigurÄƒrii asistenÅ£ei medicale în
situaÅ£ii de dezastre, atacuri teroriste, rÄƒzboi, conflicte sociale ÅŸi
alte situaÅ£ii de crizÄƒ.

(D)Compartimentul de asistenÅ£Äƒ a mamei ÅŸi copilului are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:

a)coordoneazÄƒ ÅŸi participÄƒ la identificarea
prioritÄƒÅ£ilor în domeniul asistenÅ£ei medicale a mamei ÅŸi copilului ÅŸi
propune mÄƒsuri adaptate pentru rezolvarea problemelor identificate;
b)analizeazÄƒ
aspectele organizatorice ale asistenÅ£ei medicale a gravidei, lÄƒuzei ÅŸi
copilului, în raport cu dinamica morbiditÄƒÅ£ii ÅŸi mortalitÄƒÅ£ii la aceste
categorii, ÅŸi propune mÄƒsuri de organizare/reorganizare a structurilor
sanitare din teritoriu;
c)coordoneazÄƒ, monitorizeazÄƒ, evalueazÄƒ la nivel local activitatea de planificare familialÄƒ ÅŸi sÄƒnÄƒtatea reproducerii;
d)coordoneazÄƒ,
monitorizeazÄƒ ÅŸi evalueazÄƒ derularea la nivel local a programelor
naÅ£ionale în domeniul asistenÅ£ei medicale a mamei ÅŸi copilului.

(E)Compartimentul de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ recuperatorie are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:

a)analizeazÄƒ, împreunÄƒ cu casa de asigurÄƒri de sÄƒnÄƒtate, nevoile de servicii medicale de recuperare ale populaÅ£iei;
b)coordoneazÄƒ, monitorizeazÄƒ ÅŸi evalueazÄƒ activitÄƒÅ£ile cu caracter de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ recuperatorie;
c)propune
mÄƒsuri de creÅŸtere a eficienÅ£ei ÅŸi calitÄƒÅ£ii serviciilor medicale
recuperatorii ÅŸi de asigurare a accesului echitabil al populaÅ£iei la
serviciile medicale de recuperare;
d)monitorizeazÄƒ modul în care spitalele/secÅ£iile de recuperare respectÄƒ criteriile de calitate a actului medical;
e)coordoneazÄƒ,
monitorizeazÄƒ ÅŸi evalueazÄƒ activitatea unitÄƒÅ£ilor medicale cu paturi ÅŸi
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a ambulatoriilor de specialitate, publice sau private, prin care se
asigurÄƒ asistenÅ£a medicalÄƒ de recuperare, precum ÅŸi a societÄƒÅ£ilor de
turism balnear ÅŸi de recuperare;
f)asigurÄƒ informarea personalului
medical în legÄƒturÄƒ cu normele de eticÄƒ profesionalÄƒ ÅŸi deontologie
medicalÄƒ ÅŸi informarea pacienÅ£ilor cu privire la drepturile ÅŸi
îndatoririle acestora;
g)aprobÄƒ regulamentul de organizare ÅŸi
funcÅ£ionare al spitalelor, al spitalelor/secÅ£iilor care acordÄƒ
asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ recuperatorie.

(F)Compartimentul de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ comunitarÄƒ are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:

a)acordÄƒ consultanÅ£Äƒ ÅŸi asistenÅ£Äƒ tehnicÄƒ în
domeniul evaluÄƒrii nevoilor, al stabilirii prioritÄƒÅ£ilor, modalitÄƒÅ£ilor
de implementare ÅŸi monitorizare a politicilor de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ
comunitarÄƒ integratÄƒ;
b)colaboreazÄƒ cu autoritÄƒÅ£ile administraÅ£iei
publice locale în vederea realizÄƒrii strategiei judeÅ£ene ÅŸi a listei de
prioritÄƒÅ£i în domeniul asistenÅ£ei medicale comunitare;
c)contribuie
la crearea unui cadru organizatoric pentru monitorizarea ÅŸi evaluarea
serviciilor ÅŸi programelor naÅ£ionale ÅŸi locale de sÄƒnÄƒtate cu privire
la asistenÅ£a medicalÄƒ comunitarÄƒ;
d)monitorizeazÄƒ elaborarea de ghiduri ÅŸi standarde de practicÄƒ în domeniul asistenÅ£ei medicale comunitare;
e)asigurÄƒ
sprijin pentru formarea personalului care lucreazÄƒ în reÅ£eaua de
asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ comunitarÄƒ integratÄƒ, inclusiv a joncÅ£iunilor cu
reÅ£eaua de medicinÄƒ de familie, accesul la medicamente, servicii
ambulatorii ÅŸi spitaliceÅŸti;
f)identificÄƒ, elaboreazÄƒ ÅŸi propune
programe specifice de educaÅ£ie pentru sÄƒnÄƒtate ÅŸi pentru adoptarea unui
stil de viaÅ£Äƒ sÄƒnÄƒtos la nivelul diferitelor comunitÄƒÅ£i;
g)elaboreazÄƒ
ÅŸi propune programe specifice de prevenire ÅŸi profilaxie primarÄƒ,
secundarÄƒ ÅŸi terÅ£iarÄƒ, precum ÅŸi de recuperare medicalÄƒ ÅŸi incluziune
socialÄƒ;
h)identificÄƒ, elaboreazÄƒ ÅŸi propune programe specifice de
consiliere medico-socialÄƒ, servicii de îngrijiri la domiciliu pentru
persoane vulnerabile: gravide, nou-nÄƒscuÅ£i, bolnavi cronici, bÄƒtrâni,
persoane cu dizabilitÄƒÅ£i, neasiguraÅ£i, victime ale violenÅ£ei domestice,
copii din familii dezorganizate, persoane cu probleme de sÄƒnÄƒtate
mintalÄƒ, precum ÅŸi alte categorii de persoane identificate la nivel
local ca fiind în situaÅ£ii de risc;
i)faciliteazÄƒ ÅŸi monitorizeazÄƒ
crearea parteneriatelor interinstituÅ£ionale la diferite niveluri, a
strategiilor ÅŸi a protocoalelor comune pentru serviciile de asistenÅ£Äƒ
comunitarÄƒ.
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XVII.În domeniul buget, financiar si contabilitate

(A)Compartimentul financiar-contabilitate ÅŸi buget are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:

a)finanÅ£eazÄƒ ÅŸi/sau executÄƒ, dupÄƒ caz, indicatorii
aprobaÅ£i în bugetul de venituri ÅŸi cheltuieli al direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate
publicÄƒ ÅŸi al unitÄƒÅ£ilor din subordine;
b)afiÅŸeazÄƒ pe site-ul
direcÅ£iei proiectul bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli ÅŸi analizeazÄƒ
lunar ÅŸi trimestrial execuÅ£ia bugetelor de venituri ÅŸi cheltuieli ÅŸi le
înainteazÄƒ Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
c)întocmeÅŸte situaÅ£iile
financiare trimestriale ÅŸi anuale ale direcÅ£iei; verificÄƒ, analizeazÄƒ
ÅŸi centralizeazÄƒ situaÅ£iile financiare ale unitÄƒÅ£ilor din subordine,
potrivit normelor legale, rÄƒspunzând de realitatea ÅŸi exactitatea
datelor cuprinse;
d)prezintÄƒ Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii situaÅ£iile
financiare periodice, verificÄƒ ÅŸi avizeazÄƒ, în prealabil, plÄƒÅ£ile din
conturi la trezorerii ÅŸi bÄƒnci, dupÄƒ caz;
e)controleazÄƒ efectuarea inventarierilor la unitÄƒÅ£ile subordonate ÅŸi modul de asigurare a integritÄƒÅ£ii patrimoniului;
f)efectueazÄƒ,
în condiÅ£iile legii, controlul respectÄƒrii disciplinei financiare ÅŸi
bugetare la unitÄƒÅ£ile din subordine, raportând Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii
rezultatele;
g)propune Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii ÅŸi înÅŸtiinÅ£eazÄƒ
prefectul cu privire la indicatorii financiari ce urmeazÄƒ a fi incluÅŸi
în legea anualÄƒ a bugetului de stat;
h)avizeazÄƒ ÅŸi repartizeazÄƒ,
dupÄƒ caz, bugetul de venituri ÅŸi cheltuieli al unitÄƒÅ£ilor sanitare
subordonate ÅŸi urmÄƒreÅŸte utilizarea eficientÄƒ a fondurilor alocate;
i)elaboreazÄƒ propuneri de casare ÅŸi transfer de bunuri materiale, pe care le înainteazÄƒ Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
j)executÄƒ
indicatorii financiari din bugetul propriu ÅŸi urmÄƒresc executarea
acestora, asigurÄƒ efectuarea plÄƒÅ£ilor în conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului finanÅ£elor publice nr. 1.792/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanÅ£area ÅŸi plata cheltuielilor instituÅ£iilor publice, precum ÅŸi
organizarea, evidenÅ£a ÅŸi raportarea angajamentelor bugetare ÅŸi legale,
cu modificÄƒrile ulterioare;
k)finanÅ£eazÄƒ programele de sÄƒnÄƒtate ÅŸi
alte activitÄƒÅ£i, conform actelor normative în vigoare, în limita
creditelor deschise lunar de Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, pe baza solicitÄƒrii
acestora;
l)propune directorului financiar contabil aprobarea
casÄƒrilor pentru unitÄƒÅ£ile subordonate din teritoriu ÅŸi urmÄƒreÅŸte modul
de utilizare a acestora, conform normelor specifice;
m)întocmeÅŸte
lunar situaÅ£ia monitorizÄƒrii cheltuielilor de personal pentru
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activitatea proprie ÅŸi a unitÄƒÅ£ilor sanitare publice din teritoriu, pe
care o transmite Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
n)îndrumÄƒ metodologic din punct de vedere financiar-contabil unitÄƒÅ£ile teritoriale subordonate;
o)întocmeÅŸte
lunar, pe baza datelor operative, execuÅ£ia bugetului de venituri ÅŸi
cheltuieli pentru activitatea proprie a unitÄƒÅ£ilor sanitare din
subordine, pe care o înainteazÄƒ Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
p)solicitÄƒ
Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii deschideri de credite bugetare pentru luna
urmÄƒtoare, pe titluri de cheltuieli ÅŸi programe de sÄƒnÄƒtate;
q)stabileÅŸte,
pe baza evaluÄƒrii bazei tehnico-materiale existente în teritoriu,
prioritÄƒÅ£ile de dezvoltare ÅŸi întreÅ£inere a acesteia, propunând lucrÄƒri
de investiÅ£ii, consolidare de clÄƒdiri ÅŸi reparaÅ£ii capitale;
r)stabileÅŸte
necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrÄƒri de investiÅ£ii,
consolidÄƒri de clÄƒdiri ÅŸi reparaÅ£ii capitale pentru unitÄƒÅ£ile
subordonate;
s)efectueazÄƒ repartizarea creditelor bugetare aprobate
ÅŸi transmite unitÄƒÅ£ilor subordonate beneficiare de investiÅ£ii lista
obiectivelor nominalizate în anexa la legea anualÄƒ a bugetului de stat,
la termenele prevÄƒzute de lege;
t)asigurÄƒ, în limita alocaÅ£iilor
bugetare, finanÅ£area lucrÄƒrilor de investiÅ£ii, conform actelor
normative în vigoare, pe baza deschiderii de credite lunare;
u)urmÄƒreÅŸte
modul de executare a bugetului aprobat la titlul "Cheltuieli de
capital" pe unitÄƒÅ£i subordonate, luând mÄƒsurile necesare pentru
respectarea dispoziÅ£iilor legale privind disciplina în construcÅ£ii ÅŸi
financiarÄƒ;
v)urmÄƒreÅŸte modul de executare ÅŸi raporteazÄƒ Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii situaÅ£ia privind monitorizarea investiÅ£iilor;
w)îndrumÄƒ
din punct de vedere metodologic beneficiarii lucrÄƒrilor de investiÅ£ii
ÅŸi reparaÅ£ii capitale cu privire la proiectarea, avizarea, execuÅ£ia ÅŸi
finanÅ£area acestora în conformitate cu reglementÄƒrile legale în vigoare;
x)îndrumÄƒ
ÅŸi verificÄƒ unitÄƒÅ£ile din subordine în activitatea de stabilire a
tarifelor prestaÅ£iilor efectuate de acestea, în conformitate cu
legislaÅ£ia în vigoare;
y)rÄƒspunde pentru exactitatea ÅŸi realitatea
datelor transmise Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, atât pentru activitatea
proprie, cât ÅŸi pentru cea a unitÄƒÅ£ilor sanitare subordonate.

(B)Serviciul administrativ, aprovizionare ÅŸi mentenanÅ£Äƒ are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:

a)organizeazÄƒ activitatea de transport,
achiziÅ£ionarea autovehiculelor, înscrierea acestora la organele de
poliÅ£ie, efectuarea rodajului ÅŸi rÄƒspunde de controlul zilnic,
reviziile tehnice, reparaÅ£iile curente ÅŸi capitale de autovehicule;
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b)asigurÄƒ executarea la timp ÅŸi în bune condiÅ£ii a transporturilor necesare unitÄƒÅ£ii;

c)rÄƒspunde de depozitarea corespunzÄƒtoare a carburanÅ£ilor ÅŸi lubrifianÅ£ilor, precum ÅŸi de utilizarea bonurilor de benzin
d)rÄƒspunde
de elaborarea de cÄƒtre unitÄƒÅ£i a documentaÅ£iei tehnice pentru
investiÅ£ii, în colaborare cu Compartimentul de achiziÅ£ii publice ÅŸi cu
respectarea reglementÄƒrilor legale;
e)stabileÅŸte necesarul de
aparaturÄƒ de înaltÄƒ performanÅ£Äƒ pentru unitÄƒÅ£ile din subordine ÅŸi îl
înainteazÄƒ Compartimentului de achiziÅ£ii;
f)analizeazÄƒ ÅŸi propune
efectuarea cheltuielilor de capital pe baza prioritizÄƒrii aprobate prin
acte normative emise de ministrul sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
g)verificÄƒ ÅŸi urmÄƒreÅŸte aprovizionarea direcÅ£iei cu materiale consumabile;
h)se asigurÄƒ de contractarea tuturor utilitÄƒÅ£ilor necesare derulÄƒrii activitÄƒÅ£ii direcÅ£iei;
i)întocmeÅŸte dosarele de obiectiv al clÄƒdirilor direcÅ£iei;
j)asigurÄƒ verificÄƒrile metrologice ÅŸi ISCIR pentru aparatura din dotare;
k)verificÄƒ
ÅŸi urmÄƒreÅŸte eficienÅ£a aprovizionÄƒrii unitÄƒÅ£ilor din subordine cu
medicamente, materiale consumabile etc., în vederea asigurÄƒrii
funcÅ£ionÄƒrii acestora;
l)organizeazÄƒ ÅŸi rÄƒspunde de asigurarea
pazei, aplicarea normelor de protecÅ£ie a muncii ÅŸi de prevenire a
incendiilor, potrivit legii;

m)realizeazÄƒ inventarul tuturor bunurilor care aparÅ£in direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ ÅŸi Å£ine evidenÅ£a exactÄƒ a ace

[15.05.09 11:29 - Serv. RUNOS]

Catre medicii implicati in campania nationala de vaccinare

DirecÅ£ia
de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea informeazÄƒ populatia cÄƒ în ultimele 24 de
ore au fost confirmate încÄƒ 9 cazuri de gripÄƒ A /H1N1 pe teritoriul
judetului.Este vorba de 5 persoane din unitÄƒÅ£i de învÄƒÅ£Äƒmânt (dintre
care 4 elevi si 1 ingrijitoare), precum si 4 adulti fÄƒrÄƒ legÄƒturÄƒ cu
unitÄƒÅ£ile ÅŸcolare. Colectivitatile scolare din care provin cele 5 cazuri sunt:

1. Grupul scolar transporturi auto FocÅŸani-cl.X-a G
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2. Colegiul Tehnic
"Ion Mincu" Focsani-cl.XI-a C
3. Liceul Sportiv Focsani - cl.IX-a A

4. Scoala Postliceala Sanitara "Carol Davila" Focsani- cl.I-a B
5. Colegiul
Tehnic "Valeriu Cotea" - (ingrijitoare)

Toti bolnavii au primit recomandÄƒri pentru tratament
ÅŸi izolare la domiciliu pentru 7 zile.Cazurile au fost comunicate medicilor
de familie care vor supraveghea contacÅ£ii de familie ce vor fi de asemenea
izolaÅ£i la domiciliu pentru 7 zile. Cazurile confirmate au domiciliul în
Golesti(1), Vidra (1), Paunesti (1), Ciuslea(1), Pufesti(1), Birsesti(1) ÅŸi
Focsani (3). Sunt confirmate in total pana astazi 23.11.2009 ora 14 un
numar de 29 cazuri. Nu s-au inregistrat cazuri grave.
S-a decis suspendarea
cursurilor in clasele nominalizate de la Colegiul National "Al.I.Cuza" si
Colegiul Tehnic "Ion Mincu" care in ultimele 2 zile au mai inregistrat
suspiciuni. Pentru restul colectivitÄƒÅ£ilor scolare mentionate suspendarea
cursurilor nu mai este necesarÄƒ întrucât cazurile au fost izolate inca de la
suspiciune in urma cu 7 zile, iar in acest interval colectivitatea a fost
supravegheatÄƒ de medicul ÅŸcolar fÄƒrÄƒ a se mai înregistra suspiciuni.

Vaccinarea antigripala 2009

DirecÅ£ia
de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea informeazÄƒ populatia ca din data de 23
noiembrie 2009 începe vaccinarea antigripalÄƒ sezonierÄƒ. Vaccinarea se va
efectua prin cabinetele medicale de familie. Persoanele
considerate la risc ÅŸi care au prioritate pentru aceastÄƒ vaccinare sunt
vârstnicii de peste 65 ani ÅŸi persoanele cu boli cronice respiratorii ÅŸi
cardiovasculare. Au fost achizitionate 41950 doze de vaccin produs de
Institutul Cantacuzino care au fost distribuite pânÄƒ la aceastÄƒ datÄƒ în peste
50% din cabinetele medicale. Întrucât nu toate cabinetele medicale primesc
vaccinul în acelaÅŸi timp, recomandÄƒm persoanelor din cele douÄƒ grupe de risc sÄƒ
se informeze telefonic la cabinetele medicilor de familie despre primirea
vaccinului ÅŸi începerea vaccinÄƒrii.

Comunicat de presa din 24.11.2009
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RecomandaDirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea informeazÄƒ
populaÅ£ia cÄƒ in ultimele 24 de ore au fost confirmate pe teritoriul
judetului inca 23 de cazuri de gripa A/H1N1.

Este vorba de 20 persoane din unitati de invatamant, din care 19 elevi
si 1 profesor, precum si 3 adulti fÄƒrÄƒ legaturÄƒ aparenta cu unitatile
ÅŸcolare. ColectivitÄƒÅ£ile ÅŸcolare din care provin cele 20 cazuri sunt
urmatoarele :
1. Colegiul NaÅ£ional "Al.I.Cuza" FocÅŸani - cl.IX-a A si cl.IX-a D

2. Colegiul Tehnic "Ion Mincu" FocÅŸani - cl.IX-a B
3. Colegiul Economic
Focsani - cl.IX G si cl.XI-a F
4. Liceul "Edmond Nicolau FocÅŸani - cl.IX H

5. Åžcoala "Elena Doamna" FocÅŸani - cl.I-a
6. Åžcoala "I. Bazgan " FocÅŸani
- cl.VIII-a B
7. Åžcoala "Åžtefan cel Mare" FocÅŸani -cl. VI-a B
8. Scoala de
arte si meserii Panciu -cl.XI
9. Åžcoala Tanasoaia - cl.X-a
10. Liceul
"G.Longinescu"Focsani -cl.XI-a A ÅŸi cl.XII-a A
11. Liceul Pedagogic Focsani
-cl.XI-a D ( 2 cazuri )
12. Colegiul Unirea Focsani -cl.XI-a D
13. Colegiul
Tehnic "Gheorghe Asachi"- cl.IX-a D
14. GrÄƒdiniÅ£a nr.4 FocÅŸani -1
caz
15. Liceul "Grigore Gheba " Dumitresti -cl. XI B
16. Grup Åžcolar
MÄƒrÄƒÅŸeÅŸti - 1 profesor
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ToÅ£i bolnavii au primit recomandari pentru tratament
si izolare la domiciliu pentru 7 zile. Cazurile au fost comunicate
medicilor de familie care vor supraveghea contactii de familie ce vor
fi de asemenea izolati la domiciliu pentru 7 zile. Cazurile confirmate
au domiciliul in Dumitresti(2), Tulnici (1), Tanasoaia (1), Cimpineanca
(2), Andreiasu (1), Rimniceni (1), MÄƒicÄƒneÅŸti (1), VînÄƒtori (1),
Movilita (1) si FocÅŸani (12). Sunt confirmate in total pânÄƒ astÄƒzi
24.11.2009 ora 13 un numÄƒr de 52 cazuri. Nu s-au înregistrat cazuri
grave.
Ca urmare a acestor confirmÄƒri
dispunem suspendarea cursurilor in toate clasele pentru 7 zile (24.11.2009 - 30.11.2009)
in Colegiul NaÅ£ional Unirea si Colegiul Economic, care înregistreazÄƒ câte 3
cazuri confirmate din clase diferite.
În restul unitÄƒÅ£ilor menÅ£ionate
suspendarea cursurilor pentru 7 zile (24.11.2009 - 30.11.2009) se va realiza numai la
clasele nominalizate.

Comunicat de presa din 25.11.2009

Recomandari ale Directiei de Sanatate Publica Vrancea
pentru prevenirea si
reducerea riscului de imbolnavire cu virusul A/H1N1. Gripa noua (A/H1N1)
este o boala acuta infectioasa, foarte contagioasa, produsa de virusul
gripal A/H1N1. Virusul gripal se
transmite usor pe calea aerului prin stranut si tuse direct de la persoana
bolnava la cea sanatoasa si indirect prin contactul cu mainile sau obiectele
recent contaminate. Semnele gripei sunt urmatoarele: febra, dureri de cap,
dureri musculare si articulare, oboseala accentuata, tuse, curgerea nasului,
dureri in gat. Unii bolnavi pot avea si diaree sau varsaturi.Persoanele
care prezinta aceste semne de gripa trebuie sa se adreseze imediat medicului de
familie si sa urmeze prescriptiile acestuia.
Pentru a reduce riscul
raspandirii gripei, bolnavii au obligatia de a se izola de colectivitatile pe
care la frecventeaza(gradinite, scoli, locuri de munca, sali de spectacole,
mijloace de transport, aglomeratii de orice fel).Prevenirea
gripei se realizeaza prin vaccinarea antigripala.De asemenea,
fiecare dintre noi are posibilitatea de a reduce riscul de imbolnavire daca va
respecta urmatoarele reguli de igiena:

- spalarea cat mai des a mainilor cu
apa si sapun;

- curatarea si dezinfectarea suprafetelor obiectelor din
jur;

- evitarea apropierii la mai putin de un metru de persoanele
bolnave;

- evitarea calatoriilor si a locurilor aglomerate;
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- folosirea
batistei de unica folosinta in caz de tuse sau stranut si aruncarea ei la
gunoi;

- a nu se atinge ochii, nasul sau gura cu mainile;

- a se folosi
o masca sau alte mijloace de protectie;

- respectarea unui mod de viata
sanatos si informarea permanenta in legatura cu gripa.

AnunÅ£ angajare facilitator regional03.04.200

În perioada aprilie 2009 - martie 2011, Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii prin Centrul de
SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Sibiu implementeazÄƒ proiectul "CreÅŸterea accesului la servicii
de prevenÅ£ie medicalÄƒ primarÄƒ pentru copiii ÅŸi adolescenÅ£ii din România",
proiect care beneficiazÄƒ de finanÅ£are din partea Innovation Norwaz ÅŸi a
Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii. Pentru implementarea proiectului în bune condiÅ£ii sunt
scoase la concurs 8 poziÅ£ii de Facilitator regional. Pentru aceste posturi se
poate aplica pânÄƒ la 12 iunie 2009.
Mai multe info la adresa www.cspsibiu.ro

AnunÅ£Ministerul Sanatatii

Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii organizeazÄƒ evaluarea cunoÅŸtinÅ£elor ÅŸi abilitÄƒÅ£ilor
manageriale pentru ocuparea funcÅ£iilor de director coordonator, director
coordonator adjunct asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ, director coordonator adjunct sÄƒnÄƒtate
publicÄƒ ÅŸi programe, director coordonator adjunct pentru control în sÄƒnÄƒtatea
publicÄƒ ÅŸi de director coordonator adjunct financiar contabil din cadrul
direcÅ£iilor de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene ÅŸi a Municipiului BucureÅŸti rÄƒmase
neocupate în sesiunea 18-22.05.2009.

Evaluarea va avea loc în perioada
15-16.06.2009 la sediul Institutului de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ BucureÅŸti din
str.Dr.Leonte nr.1-3, sect.6, BucureÅŸti.
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La aceastÄƒ evaluare pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ urmÄƒtoarele condiÅ£ii:
(1)pentru funcÅ£iile de director coordonator DSP, director coordonator adjunct asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ:
a) sunt cetÄƒÅ£eni români;
b) cunosc limba românÄƒ, scris si vorbit;
c) au capacitate deplinÄƒ de exercitiu;
d) au o stare de sÄƒnÄƒtate corespunzÄƒtoare, atestatÄƒ pe bazÄƒ de examen medical de specialitate;
e)
sunt titulari ai diplomei de Doctor-Medic / Diplomei de licenÅ£Äƒ de
doctor-medic eliberatÄƒ de facultÄƒÅ£ile de medicinÄƒ umanÄƒ cu drept de
liberÄƒ practicÄƒ sau/ÅŸi ai Certificatului de medic specialist/medic
primar în una din specialitÄƒÅ£ile medicale prevÄƒzute de Nomenclatorul
specialitÄƒÅ£ilor medicale, medico-dentare ÅŸi farmaceutice pentru reÅ£eaua
de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ aprobat prin OMSP nr.1509/2008;
f) nu au
fost condamnaÅ£i pentru sÄƒvârsirea unei infractiuni contra umanitÄƒtii,
contra statului sau contra autoritÄƒtii, de serviciu sau în legÄƒturÄƒ cu
serviciul, care împiedicÄƒ înfÄƒptuirea justitiei, de fals ori a unor
fapte de coruptie sau a unei infractiuni sÄƒvârsite cu intentie, cu
exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu au desfÄƒsurat activitate de politie politicÄƒ, astfel cum este definitÄƒ prin lege;

(2)
pentru funcÅ£iile director coordonator adjunct sÄƒnÄƒtate publicÄƒ ÅŸi
programe ÅŸi respectiv director coordonator adjunct pentru control în
sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ:
a) au cetÄƒtenia românÄƒ;
b) cunosc limba românÄƒ, scris si vorbit;
c) au capacitate deplinÄƒ de exercitiu;
d) au o stare de sÄƒnÄƒtate corespunzÄƒtoare, atestatÄƒ pe bazÄƒ de examen medical de specialitate;
e)
sunt titulari ai diplomei de Doctor-Medic / diplomei de licenÅ£Äƒ de
Doctor-Medic eliberatÄƒ de facultÄƒÅ£ile de medicinÄƒ umanÄƒ ÅŸi ai
certificatului de medic specialist/medic primar în una din
specialitÄƒÅ£ile : igienÄƒ, epidemiologie, sÄƒnÄƒtate publicÄƒ ÅŸi management,
medicinÄƒ de laborator ÅŸi medicina muncii, cu drept de liberÄƒ practicÄƒ;
f)
nu au fost condamnaÅ£i pentru sÄƒvârsirea unei infractiuni contra
umanitÄƒtii, contra statului sau contra autoritÄƒtii, de serviciu sau în
legÄƒturÄƒ cu serviciul, care împiedicÄƒ înfÄƒptuirea justitiei, de fals
ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sÄƒvârsite cu
intentie, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea ;
g) nu au desfÄƒsurat activitate de politie politicÄƒ, astfel cum este definitÄƒ prin lege;
(3) pentru funcÅ£ia director coordonator adjunct financiar contabil:
a) au cetÄƒtenia românÄƒ;
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b) cunosc limba românÄƒ, scris si vorbit;
c) au capacitate deplinÄƒ de exercitiu;
d) au o stare de sÄƒnÄƒtate corespunzÄƒtoare, atestatÄƒ pe bazÄƒ de examen medical de specialitate
e)
au studii economice universitare de lunga durata absolvite
cudiploma/licenta si vechime de 5 ani in domeniul financiar-contabil;
f)
nu au fost condamnaÅ£i pentru sÄƒvârsirea unei infractiuni contra
umanitÄƒtii, contra statului sau contra autoritÄƒtii, de serviciu sau în
legÄƒturÄƒ cu serviciul, care împiedicÄƒ înfÄƒptuirea justitiei, de fals
ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sÄƒvârsite cu
intentie, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea
g) nu au desfÄƒsurat activitate de politie politicÄƒ, astfel cum este definitÄƒ prin lege;

-Înscrierea se face în perioada 1-10.06.2009.
CandidaÅ£ii
depun la registratura Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii , un proiect de management
ÅŸi un dosar care sÄƒ conÅ£inÄƒ urmÄƒtoarele documente :

a) cerere de înscriere cu precizarea funcÅ£iei ÅŸi a direcÅ£iei sanitare publice pentru care candideazÄƒ ;
b) copie dupÄƒ cartea de identitate;
c) certificat de sÄƒnÄƒtate tip A5 care sÄƒ ateste starea de sÄƒnÄƒtate;
d)
-copie legalizatÄƒ dupÄƒ diploma de doctor medic sau/ ÅŸi certificatul de
medic specialist /medic primar ÅŸi dupÄƒ caz copie legalizatÄƒ dupÄƒ
diploma de studii universitare de lungÄƒ duratÄƒ/ diploma de licenÅ£Äƒ în
domeniul economic,
e) dovadÄƒ de drept de liberÄƒ practicÄƒ a
profesiei de medic ÅŸi dupÄƒ caz copie dupÄƒ cartea de muncÄƒ/ adeverinÅ£Äƒ
eliberatÄƒ de angajator din care sÄƒ rezulte vechimea de 5 ani în
domeniul financiar-contabil.
f) cazier judiciar;
g)
declaraÅ£ie pe propria rÄƒspundere cÄƒ nu a desfÄƒsurat activitate de
politie politicÄƒ, astfel cum este definitÄƒ prin lege

Proiectul de management trebuie sÄƒ cuprindÄƒ
strategia de management/dezvoltare a domeniului de activitate specificÄƒ
funcÅ£ei pentru care candideazÄƒ elaboratÄƒ conform planului anexat, pe o
perioadÄƒ de maximum 4 ani.
La elaborarea proiectului se va avea
în vedere structura organizatoricÄƒ aprobatÄƒ de conducerea Ministerului
SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii pentru fiecare dintre funcÅ£iile de director coordonator ÅŸi
coordonator adjunct .
DirecÅ£iile de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene ÅŸi
a Municipiului BucureÅŸti vor pune la dispoziÅ£ia candidaÅ£ilor necesarul
de date în vederea elaborÄƒrii proiectelor de management conform
structurii specifice aprobate pentru fiecare din funcÅ£iile pentru care
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se face evaluarea.

Evaluarea se va desfÄƒÅŸura conform planificÄƒrii care va fi afiÅŸatÄƒ pe site-ul MS în data de 12.06.2009.
Evaluarea
cunoÅŸtinÅ£elor ÅŸi abilitÄƒÅ£ilor manageriale pentru ocuparea funcÅ£iilor de
director coordonator, de director coordonator adjunct menÅ£ionate se
face pe baza proiectelor de management depuse de candidaÅ£i ÅŸi a probei
de susÅ£inere a acestuia.
Proiectele de management se puncteazÄƒ cu
maxim 80 de puncte conform baremului prevÄƒzut de structura specificÄƒ
aprobatÄƒ iar proba de susÅ£inere a proiectului cu maxim 20 de puncte .
Punctajul final obÅ£inut de candidat în urma evaluÄƒrii reprezintÄƒ suma
punctajului acordat proiectului de management ÅŸi a punctajului obÅ£inut
la proba de susÅ£inere a proiectului.
Rezultatele se afiÅŸeazÄƒ la
finalul fiecÄƒrei zile de evaluare la sediul Institutului de SÄƒnÄƒtate
PublicÄƒ BucureÅŸti. Eventualele contestaÅ£ii privind rezultatul evaluÄƒrii
se depun la Comisia de contestaÅ£ii în termen de 1 ora de la afiÅŸarea
punctajelor ÅŸi se soluÅ£ioneazÄƒ în termen de 24 de ore de la depunere la
sediul Institutului de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ BucureÅŸti. Candidatul va semna
pe contestaÅ£ie de luare la cunoÅŸtinÅ£Äƒ a modului de soluÅ£ionare.
Clasificarea
candidaÅ£ilor se alcÄƒtuieÅŸte pe judeÅ£e /Municipiul BucureÅŸti ÅŸi
respectiv pe funcÅ£ii . Sunt cuprinÅŸi în clasificare candidaÅ£ii care au
obÅ£inut minim 60 de puncte.

Proiectul de management pentru directorul coordonator

Structura proiectului

Punctaj proiect

A. Identificarea problemelor existente la nivelul judetului în domeniul sanatatii
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-

Analiza geografica ÅŸi socio-economica la nivelul judetului

Analiza stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate a populaÅ£iei judetului
(indicatori demografici, de morbiditate, de mortalitate, comparaÅ£ii
naÅ£ionale, principalele probleme de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ)

-

Analiza utilizÄƒrii serviciilor de sÄƒnÄƒtate în judet

-

Analiza resurselor umane implicate în domeniul sanatatii în judet

-

Structura bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli al DSP pe anul 2009

Total A- 25p

3

10

4

4

4

B. Obiective ÅŸi directii de actiune pentru eficientizarea
activitatii în domeniul sanatatii ÅŸi pentru imbuntatirea actului
managerial

-

Scop
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-

Obiective

-

ActivitÄƒÅ£i

-

Planificarea activitÄƒÅ£ilor în timp (4 ani)

-

Rezultate aÅŸteptate

-

Indicatori propuÅŸi/urmÄƒriÅ£i

Total B- 30p

5

5

10

2

5

3

C.Corelarea propunerilor formulate cu obiectivele,
domeniile ÅŸi direcÅ£iile de acÅ£iune ale Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii cuprinse
în Programul de guvernare 2009-2012
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5p

D. Masuri propuse pentru dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine

5p

E. Masuri pentru aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate
ÅŸi economice în gestionarea mijloacelor financiare ÅŸi a resurselor
umane ale institutiei

10p

F. Propuneri de imbunatatire a colaborarii institutionale

5p

Total punctaj proiect

80p
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Proiectul de management pentru directorul coordonator adjunct de sanatate publica

Structura proiectului

Punctaj proiect

A. Identificarea problemelor existente la nivelul judetului în domeniul sanatatii publice

-

Analiza geografica ÅŸi socio-economica la nivelul judetului

Analiza stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate a populaÅ£iei judetului
(indicatori demografici, de morbiditate, de mortalitate, comparaÅ£ii
naÅ£ionale, principalele probleme de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ)

-

Analiza utilizÄƒrii serviciilor de sÄƒnÄƒtate profilactice în judet, în anul 2008

-

Analiza activitÄƒÅ£ilor de supraveghere epidemiologicÄƒ a bolilor transmisibile din judet în anul 2008

Total A- 25p
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3

10

4

8

B. Obiective ÅŸi directii de actiune pentru eficientizarea
activitatii în domeniul sanatatii publice ÅŸi pentru imbuntatirea
actului managerial

-

Scop

-

Obiective

-

ActivitÄƒÅ£i

-

Planificarea activitÄƒÅ£ilor în timp (4 ani)

-

Rezultate aÅŸteptate

-

Indicatori propuÅŸi/urmÄƒriÅ£i

Total B- 30p
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5

5

10

2

5

3

C.Corelarea propunerilor formulate cu obiectivele ÅŸi
direcÅ£iile de acÅ£iune ale Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii specifice domeniului
de activitate aferent funcÅ£iei, cuprinse în Programul de guvernare
2009-2012

5p

D. Masuri propuse pentru dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine

5p

E. Masuri pentru aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate
ÅŸi economice în gestionarea mijloacelor financiare ÅŸi a resurselor
umane ale institutiei
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10p

F. Propuneri de imbunatatire a colaborarii institutionale

5p

Total punctaj proiect

80p

Proiectul de management pentru directorul coordonator adjunct de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ

Structura proiectului

Punctaj proiect
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A. Identificarea problemelor existente la nivelul judetului în domeniul asistentei medicale

-

Analiza geografica ÅŸi socio-economica la nivelul judetului

Analiza stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate a populaÅ£iei judetului
(indicatori demografici, de morbiditate, de mortalitate, comparaÅ£ii
naÅ£ionale, principalele probleme de asistenta medicala în judet)

-

Analiza retelei de unitati sanitare publice din judet

-

Analiza utilizÄƒrii serviciilor de asistenta medicala în judet, în anul 2008

Total A- 25p

3

8

8

6

B. Obiective ÅŸi directii de actiune pentru eficientizarea
activitatii în domeniul asistentei medicale ÅŸi pentru imbuntatirea
actului managerial

-

Scop
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-

Obiective

-

ActivitÄƒÅ£i

-

Planificarea activitÄƒÅ£ilor în timp (4 ani)

-

Rezultate aÅŸteptate

-

Indicatori propuÅŸi/urmÄƒriÅ£i

Total B- 30p

5

5

10

2

5

3

C.Corelarea propunerilor formulate cu obiectivele ÅŸi
direcÅ£iile de acÅ£iune ale Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii specifice domeniului
de activitate aferent funcÅ£iei, cuprinse în Programul de guvernare
2009-2012

5p
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D. Masuri propuse pentru dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine

5p

E. Masuri pentru aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate
ÅŸi economice în gestionarea mijloacelor financiare ÅŸi a resurselor
umane ale institutiei

10p

F. Propuneri de imbunatatire a colaborarii institutionale

5p

Total punctaj proiect

80p
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Proiectul de management pentru directorul coordonator adjunct pentru control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ

Structura proiectului

Punctaj proiect

A. Identificarea problemelor existente la nivelul judetului în domeniul controlului în sanatate publica

-

Analiza geografica ÅŸi socio-economica la nivelul judetului

Analiza stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate a populaÅ£iei judetului
(indicatori demografici, de morbiditate, de mortalitate, comparaÅ£ii
naÅ£ionale, principalele probleme legate de controlul în sanatate
publica în judet)

-

Analiza activitatii de control în sanatate publica în anul 2008

Total A- 25p

3

10
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12

B. Obiective ÅŸi directii de actiune pentru eficientizarea
activitatii de control în sanatate publica ÅŸi pentru imbuntatirea
actului managerial

-

Scop

-

Obiective

-

ActivitÄƒÅ£i

-

Planificarea activitÄƒÅ£ilor în timp (4 ani)

-

Rezultate aÅŸteptate

-

Indicatori propuÅŸi/urmÄƒriÅ£i

Total B- 30p

5
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5

10

2

5

3

C.Corelarea propunerilor formulate cu obiectivele ÅŸi
direcÅ£iile de acÅ£iune ale Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii specifice domeniului
de activitate aferent funcÅ£iei, cuprinse în Programul de guvernare
2009-2012

5p

D. Masuri propuse pentru dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine

5p

E. Masuri pentru aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate
ÅŸi economice în gestionarea mijloacelor financiare ÅŸi a resurselor
umane ale institutiei

10p

http://www.dspvn.ro

Powered by Joomla!

Generat: 19 August, 2018, 04:22

Directia de Sanatate Publica Vrancea - Romania - Ministerul Sanatatii

F. Propuneri de imbunatatire a colaborarii institutionale

5p

Total punctaj proiect

80p

Proiectul de management pentru directorul coordonator adjunct

financiar contabil

Structura proiectului

Punctaj proiect

A. Analiza de situatie

Identificarea problemelor existente la nivelul institutiei la nivelul economic in anul 2008:
http://www.dspvn.ro
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- analiza activitatii economice desfasurata in anul 2008;

- analiza utilizarii fondurilor alocate si a resurselor proprii realizate pe baza unei bune gestiuni financiare;

- analiza modului in care s-a asigurat legalitatea, regularitatea,
economicitatea, eficienta utilizarii fondurilor si administrarea
patrimoniului institutiei;

- analiza modului in care s-a asigurat integritatea patrimoniului institutiei;

- analiza modului in care a fost organizata si condusa activitatea financiar-contabila la nivelul institutiei;

- analiza modului in care a fost organizata si desfasurata activitatea de control financiar-preventiv;

- analiza SVOT: mediu intern (puncte forte, puncte slabe), mediu extern (oportunitati, amenintari);

Total A-20p

2

2
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2

2

2

2

8

B. Proiectul

Obiectivele si directiile de actiune pentru eficientizarea activitatii specifice la nivelul institutiei:

- prioritati de actiuni (in corelatie cu lit. A);

- scop;
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- obiective;

- activitati;

- graficul de planificare a activitatii in timp (4 ani);

- rezultate asteptate;

- indicatori propusi;

- comunicarea;

- monitorizarea;

- baza legala pentru implementarea propunerilor.

Total B-35p

5

3

3
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4

4

4

3

3

3

3

C.Corelarea propunerilor formulate cu obiectivele ÅŸi
direcÅ£iile de acÅ£iune ale Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii specifice domeniului
de activitate aferent funcÅ£iei, cuprinse în Programul de guvernare
2009-2012.

5p

D. Masuri propuse pentru dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine.
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5p

E. Masuri pentru aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate
si economice in gestionarea mijloacelor financiare si ale resurselor
umane ale institutiei

10p

F. Propuneri de imbunatatire a colaborarii institutionale

5p

Total punctaj proiect

80p
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LISTA FUNCÅ¢IILOR DE DIRECTOR COORDONATOR ÅžI DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT RÄ‚MASE
NEOCUPATE ÎN SESIUNEA

18-22.05.2009

DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ

FuncÅ£ia de conducere

Alba

director coordonator adjunct asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ

director coordonator adjunct pentru control in sÄƒnÄƒtate publicÄƒ

ArgeÅŸ
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director coordonator adjunct pentru control in sÄƒnÄƒtate publicÄƒ

BacÄƒu

director coordonator adjunct asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ

BistriÅ£a &ndash; NÄƒsÄƒud

director coordonator adjunct asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ

BraÅŸov

director coordonator
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director coordonator adjunct sÄƒnÄƒtate publicÄƒ si programe

director coordonator adjunct asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ

director coordonator adjunct pentru control in sÄƒnÄƒtate publicÄƒ

director coordonator adjunct financiar contabil

BrÄƒila

director coordonator adjunct sÄƒnÄƒtate publicÄƒ si programe

director coordonator adjunct financiar contabil
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BuzÄƒu

director coordonator adjunct financiar contabil

CaraÅŸ &ndash; Severin

director coordonator adjunct sÄƒnÄƒtate publicÄƒ si programe

CÄƒlÄƒraÅŸi

director coordonator adjunct sÄƒnÄƒtate publicÄƒ si programe

director coordonator adjunct asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ
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director coordonator adjunct pentru control in sÄƒnÄƒtate publicÄƒ

Covasna

director coordonator adjunct pentru control in sÄƒnÄƒtate publicÄƒ

director coordonator adjunct financiar contabil

DâmboviÅ£a

director coordonator

GalaÅ£i
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director coordonator adjunct asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ

Giurgiu

director coordonator adjunct sÄƒnÄƒtate publicÄƒ si programe

director coordonator adjunct asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ

director coordonator adjunct pentru control in sÄƒnÄƒtate publicÄƒ

IalomiÅ£a

director coordonator adjunct sÄƒnÄƒtate publicÄƒ si programe
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MaramureÅŸ

director coordonator adjunct asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ

MehedinÅ£i

director coordonator adjunct asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ

director coordonator adjunct financiar contabil

MureÅŸ

director coordonator adjunct pentru control in sÄƒnÄƒtate publicÄƒ
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Satu &ndash; Mare

director coordonator adjunct sÄƒnÄƒtate publicÄƒ si programe

director coordonator adjunct pentru control in sÄƒnÄƒtate publicÄƒ

director coordonator adjunct financiar contabil

SÄƒlaj

director coordonator adjunct sÄƒnÄƒtate publicÄƒ si programe

director coordonator adjunct pentru control in sÄƒnÄƒtate publicÄƒ
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Suceava

director coordonator adjunct asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ

Teleorman

director coordonator adjunct asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ

TimiÅŸ

director coordonator adjunct pentru control in sÄƒnÄƒtate publicÄƒ

Tulcea

director coordonator adjunct pentru control in sÄƒnÄƒtate publicÄƒ
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Vaslui

director coordonator

director coordonator adjunct sÄƒnÄƒtate publicÄƒ si programe

director coordonator adjunct asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ

director coordonator adjunct pentru control in sÄƒnÄƒtate publicÄƒ

director coordonator adjunct financiar contabil

Vâlcea
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director coordonator

director coordonator adjunct sÄƒnÄƒtate publicÄƒ si programe

Vrancea

director coordonator

director coordonator adjunct sÄƒnÄƒtate publicÄƒ si programe

director coordonator adjunct asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ
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director coordonator adjunct pentru control in sÄƒnÄƒtate publicÄƒ

director coordonator adjunct financiar contabil

BucureÅŸti

director coordonator adjunct sÄƒnÄƒtate publicÄƒ si programe

Ilfov

director coordonator adjunct financiar contabil

Sursa: www.ms.ro

[RUNOS]

Saptamana europeana a vaccinarii
http://www.dspvn.ro

Powered by Joomla!

Generat: 19 August, 2018, 04:22

Directia de Sanatate Publica Vrancea - Romania - Ministerul Sanatatii

În perioada 22-29 aprilie 2009 în Vrancea vor avea loc activitÄƒÅ£i de promovare
a vaccinÄƒrii ÅŸi a calendarului vaccinÄƒrilor la copii, derulate prin DirecÅ£ia de
SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea . ActivitÄƒÅ£ile vor include conferinÅ£a de presÄƒ si
emisiuni TV , activitÄƒÅ£i în comunitate ( vaccinarea restantierilor din
comunitati cu risc )ÅŸi activitati in unitÄƒÅ£ile sanitare( distribuire de
materialele informative realizate în acest scop in cabinetele medicilor de
familie)

2008 - Calitatea apei in Vrancea

Monitorizarea calitÄƒÅ£ii apei distribuitÄƒ populaÅ£iei prin sisteme centrale ÅŸi instalaÅ£ii locale ( fântâni) - ANUL 2008
În
conformitate cu legislaÅ£ia sanitarÄƒ în vigoare, HG nr. 974/2004 pentru
aprobarea Normelor de supraveghere, inspecÅ£ie sanitarÄƒ si monitorizare
a calitÄƒÅ£ii apei potabile ÅŸi a Procedurii de autorizare sanitarÄƒ a
producÅ£iei ÅŸi distribuÅ£iei apei potabile ÅŸi Legea nr. 458/2002 privind
calitatea apei potabile, producÄƒtorii / distribuitorii de apÄƒ potabilÄƒ,
prin sistem public colectiv ori individual, asigura monitorizarea
curentÄƒ, de control a apei potabile .
Monitorizarea de audit se
efectueazÄƒ de cÄƒtre Autoritatea de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ , conform Normelor
de supraveghere, inspecÅ£ie sanitarÄƒ ÅŸi monitorizare a calitÄƒÅ£ii apei
potabile.

In cursul anului 2008 s-au obtinut urmatoarele rezultate :

A. SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APA POTABILA DIN MEDIUL URBAN:

1. InstalaÅ£iile de aprovizionare cu apÄƒ a orasului FOCÅžANI
Sunt administrate de SC CUP SA FOCÅžANI
În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 652 probe, fiind conforme 100% Legii 458/2002;
- pentru examen chimic - 13 probe, fiind conforme 100% Legii 458/2002 ;
În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 804 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002;
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pentru examen chimic - 83 probe (determinare de nitraÅ£i), fiind
conforme 100 % Legii 458/2002. Restul determinÄƒrilor sunt efectuate în
laboratorul propriu de analize chimice, înregistrat la M.S.P
2. InstalaÅ£iile de aprovizionare cu apÄƒ a orasului Adjud
Au fost administrate de catre SC URBIS SA Adjud dar, din 16.06.2008 au fost preluate de SC CUP SA FocÅŸani .
În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 46 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
pentru examen chimic - 7 probe dintre care: 3 (42,85%) sunt neconforme
Legii 458/2002 pentru indicatorul "clor rezidual liber".

Monitorizare de control s-a efectuat pînÄƒ în luna iunie cu laboratorul
din cadrul ASP- BacÄƒu, iar din luna iunie , cu laboratorul din cadrul
ASP- Vrancea (pentru determinare de nitraÅ£i). Din luna iunie au fost
prezentate:
- pentru examen bacteriologic - 61 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
pentru examen chimic - 2 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002
pentru indicatorul analizat (nitraÅ£i). Restul determinÄƒri lor sunt
efectuate în cadrul laboratorului apartinand SC CUP SA FocÅŸani.
3. InstalaÅ£ia de aprovizionare cu apÄƒ a orasului Panciu
A fost administratÄƒ de SC GCL SA Panciu dar , din 27.10.2008 a fost preluatÄƒ de catre SC CUP SA FocÅŸani .
În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 37 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
pentru examen chimic - 6 probe, din care: 2 (33,3%) au fost neconforme
Legii 458/2002 pentru indicatorul "clor rezidual liber".
În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 24 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
pentru examen chimic - 6 probe, din care: 2 (33,33%) au fost neconforme
Legii 458/2002, pentru indicatorul "clor rezidual liber".

4. InstalaÅ£ia de aprovizionare cu apÄƒ a orasului OdobeÅŸti
A
fost administratÄƒ de catre Serviciul public de alimentare cu apÄƒ,
canalizare ÅŸi epurare - din cadrul Primariei Odobesti dar, din
5.05.2008 a fost preluatÄƒ de catre SC CUP SA FocÅŸani .
În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 57 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
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- pentru examen chimic - 4 probe , din care : 2 (50%) fiind neconforme Legii 458/2002 pentru indicatorul "clor rezidual
liber".
În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 54 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002;
- pentru examen chimic - 2 probe , fiind 100% conforme Legii 458/2002 ;
5. InstalaÅ£iile de aprovizionare cu apÄƒ a orasului MÄ‚RÄ‚ÅžEÅžTI
Sunt administrate de SC ILGO SA MÄƒrÄƒÅŸeÅŸti .
În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 24 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
pentru examen chimic - 4 probe, din care : 2 (50%) au fost neconforme
Legii 458/2002 pentru indicatorul "clor rezidual liber".
În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 60 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
pentru examen chimic - 42 probe, din care: 2 (4,76%) au fost neconforme
Legii 458/2002 pentru indicatorul "clor rezidual liber".

CONCLUZII:
În mediul urban, au fost analizate în total un nr. de 1961 de probe din care :
&bull; 1792 probe pentru analize microbiologice, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
&bull; 169
probe pentru analize fizico-chimice, din acestea 17 probe (10,05%) au
fost neconforme Legii 458/2002, pentru indicatorul "clor rezidual
liber".
Cauzele neconformitÄƒÅ£ilor :
1. Pentru instalaÅ£ia
Adjud care dispune de staÅ£ie de clorinare (care asigura 80% din
cantitatea de apa distribuita) - neconformitÄƒÅ£ile au aparut datoritÄƒ
dozÄƒrii necorespunzÄƒtoare a substanÅ£ei dezinfectante.
2. În
oraÅŸele MÄƒrÄƒÅŸeÅŸti, Panciu, OdobeÅŸti ÅŸi Adjud (care asigura 20% din
cantitatea de apa distribuita) dezinfectia apei se face manual, cu
clorurÄƒ de var , fapt ce duce la imposibilitatea asigurÄƒrii unei
concentraÅ£ii constante a clorului rezidual liber pe durata întregii
zile .
3. Calitatea necorespunzatoare a clorurii de var a
fost un factor determinant în nerealizarea dezinfecÅ£iei corecte a apei
(s-a achiziÅ£ionat fie cu substanta activa scazuta sau a fost depozitata
si pastrata in conditii care au determinat pierderea clorului ).
MÄƒsuri aplicate :
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Verificarea permanenta a functionalitatii corecte a staÅ£iei de
clorinare astfel încat sÄƒ se asigure, în mod constant, concentraÅ£ia
clorului rezidual liber la valorile stabilite prin Legea 458/2002 ;
Verificarea cu laboratorul de chimie a concentratiei in substanta
activa a dezinfectantilor inca de la achizitionare , precum si
asigurarea unor conditii de depozitare si folosire corecta a acestora ;
Modernizarea instalaÅ£iilor centrale de alimentare cu apÄƒ prin dotarea
cu staÅ£ii de tratare mecanica (dezinfecÅ£ie) - termen - anul 2010 ;
- Responsabilizarea personalului care coordoneaza si executa aceste activitati ;

B. INSTALAÅ¢II CE APARÅ¢IN SERVICIULUI
PUBLIC DE EXPLOATERA A SISTEMELOR RURALE DE ALIMENTARE CU APÄ‚ (
SERVICIU PUBLIC ÎN CADRUL CONSILIULUI JUDEÅ¢EAN VRANCEA)

Au fost monitorizate 17 instalaÅ£ii ce distribuie apÄƒ în
localitÄƒÅ£ile: Gura CaliÅ£ei, DumbrÄƒveni, CîndeÅŸti, GoleÅŸti, Oreavu,
RugineÅŸti, Cîrligele, TÄƒtÄƒranu, CiorÄƒÅŸti, JariÅŸtea, BoloteÅŸti, Suraia,
Vulturu, NÄƒneÅŸti, MÄƒicÄƒneÅŸti, StrÄƒoane ÅŸi Cîmpuri.
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat în total :
- pentru examen bacteriologic - 204 probe (câte 12 probe /instalaÅ£ie), 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic - 34 probe (câte 2 probe/instalaÅ£ie), 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat în total :
- pentru examen bacteriologic - 106 probe (câte 6 probe /instalaÅ£ie), 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic - 17 probÄƒ (câte 1 probÄƒ /instalaÅ£ie), 100% fiind conforme Legii 458/2002 .

C. INSTALAÅ¢II RURALE CARE APARÅ¢IN CONSILIILOR LOCALE

SISTEME CENTRALE DE ALIMENTARE CU APÄ‚ POTABILÄ‚
1. ANDREIASU
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
pentru examen bacteriologic - 15 probe, 100% au fost conforme Legii
458/2002.
- pentru examen chimic- 6 probe, din care : 2 (33,30%) au fost neconforme pentru indicatorul "clor rezidual liber".
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 42 probe, 100% au fost conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic- 23 probe, din care: 2 (8,7%) au fost neconforme pentru indicatorul "clor rezidual liber".
2. BÎRSEÅžTI
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- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic -10 probe, 100% au fost conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic- 5 probe din care: 4 probe (80%)au fost neconforme pentru indicatorul " clor rezidual liber ".
Monitorizare de control: - nu s-a efectuat incalcandu-se prevederile Legii nr.458/2002 si HG nr.974/2004.
3. BORDEÅžTI
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic- 12 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002 ;
- pentru examen chimic - 4 probe din care: 2 probe(50%) au fost neconforme la parametrul "nitraÅ£i".
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 12probe, 100% au fost conforme Legii 458/2002 ;
- pentru examen chimic - 4 probe, din care : 1 probÄƒ (25%) a fost neconformÄƒ la parametrul "nitraÅ£i";
4. BROÅžTENI
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 6 probe , 100% fiind conforme Legii 458/2002
- pentru examen chimic - 4 probe, 100% fiind neconforme pentru indicatorul"clor rezidual liber".
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :

- pentru examen bacteriologic - 7 probe, din care: 2 (28,5%) au fost
neconforme Legii 458/2002 pentru parametrii :"escherichia coli" ÅŸi
"enterococi".
- pentru examen chimic - 3 probe din care: 2 probe (33,3%) au fost neconforme pentru indicatorul "clor rezidual liber".
5. CÄ‚RLIGELE, sat DÄ‚LHÄ‚UÅ¢I
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 9 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002 ;
- pentru examen chimic- 1 probÄƒ, care a fost conformÄƒ Legii 458/2002 .
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 4 probe ,100% fiind conforme Legii 458/2002 ;
- pentru examen chimic- 3 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
6. CAMPINEANCA
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 29 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic- 7 probedin care : 4 probe (57,14%) au fost neconforme pentru indicatorul "clor rezidual liber".
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic -10 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
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7. CAMPURI
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic -14 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
pentru examen chimic - 6 probe din care : 2 probe (33,3%)au fost
neconforme pentru indicatorul "clor rezidual
liber".
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 10 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic - 6 probe, 100% au fost neconforme pentru indicatorul "clor rezidual liber".
8. COTEÅžTI
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic -10 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
pentru examen chimic - 1 probÄƒ , 100% a fost neconformÄƒ pentru la
indicatorii :"clor rezidual liber" , "nitriÅ£i" ÅŸi "nitraÅ£i".
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 5 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic- 5 probe,100% au fost neconforme pentru indicatorul"clor rezidual liber"
iar 3 probe (60%), au fost neconforme la parametrul "nitraÅ£i".
9. DUMBRÄ‚VENI, sat DRAGOSLOVENI
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 10 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic - 1 probÄƒ, fiind neconformÄƒ Legii 458/2002 la parametrul "nitraÅ£i".
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 5 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic - 5 probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002 pentru indicatorul "clor rezidual liber" .
10. DUMITREÅžTI
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
pentru examen bacteriologic -7 probe, din care : 2 probe(28,5%) au fost
neconforme la parametrii: "escherichia coli" ÅŸi "enterococi".
- pentru examen chimic - 6 probe din care : 5 probe (83,33%) au fost neconforme pentru indicatorul " clor rezidual liber".
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 4 probe,100% fiind conforme Legii 458/2002 ;
- pentru examen chimic- 3 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002 ;
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11. FITIONEÅžTI
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 12 probe,100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic - 2 probedin care:1 probÄƒ (50%) a fost neconformÄƒ pentru indicatorul "clor rezidual liber".
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 10 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic - 12 probe, din care: 6 probe (50%)au fost neconforme pentru indicatorul "clor rezidual liber".
12. GOLOGANU
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 10 probe, 100 % fiind conforme Legii 458/2002 .
- pentru examen chimic - 1 probÄƒ, fiind neconformÄƒ pentru indicatorul "clor rezidual liber".
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 9 probe ,100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic - 7 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
13. GUGEÅžTI
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 12probe , 100% fiind conforme Legii 458/2002.
pentru examen chimic- 3 probe,din care :1 probÄƒ (33,3%) a fost
neconformÄƒ Legii 458/2002 pentru parametrul"nitraÅ£i" ÅŸi 1 probÄƒ
(33,3%) a fost neconformÄƒ pentru indicatorul "clor rezidual
liber".
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 46 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
pentru examen chimic - 46 probe, din care : 2 de probe (4,34%) au fost
neconforme la indicatorul "clor rezidual liber" ÅŸi 1 probÄƒ (2,17%) a
fost neconforma la parametrul "nitraÅ£i".
14. JITIA
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
pentru examen bacteriologic - 30 probe , din care: 11 probe (36,6%) au
fost neconforme la parametrii: "escherichia coli" ÅŸi "enterococi".
- pentru examen chimic - 5 probe, din care : 3 (60%) au fost neconforme la indicatorul "clor rezidual liber".
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic 9 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic 6 probe. Au fost neconforme 3 probe (50%) pentru "clor rezidual liber" .
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15. MILCOVUL
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic- 8 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic - 1 probÄƒ care a fost neconformÄƒ la parametrii: "nitraÅ£i" ÅŸi "clor rezidual liber" .
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic 4 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic 1 probÄƒ; 1 probÄƒ (100%) neconformÄƒ pentru "nitraÅ£i".
16. MOVILIÅ¢A
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
pentru examen bacteriologic - 15 probe,din care :1 probÄƒ (6,66%)a fost
neconforma la parametrii : "escherichia coli" ÅŸi "enterococi".
- pentru examen chimic- 1 probÄƒ care a fost neconformÄƒ pentru indicatorul"clor rezidual liber".
- Monitorizare de control - nu s-a efectuat incalcandu-se prevederile Legii nr.458/2002 si HG nr.974/2004.
17. PALTIN
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 2 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002 .
- pentru examen chimic - 2 probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002 la indicatorul "clor rezidual liber".
- Monitorizare de control - nu s-a efectuat incalcandu-se prevederile Legii nr.458/2002 si HG nr.974/2004.
18. PÄ‚ULEÅžTI
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
pentru examen bacteriologic - 10 probe, din care : 2 probe (20%) au
fost neconforme Legii 458/2002 la parametrii: "escherichia coli" ÅŸi
"enterococi".
- pentru examen chimic - 2 probe ,100% au fost neconforme pentru indicatorul "clor rezidual liber" .
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 2 probe , 100% fiind conforme Legii 458/2002 ;
- pentru examen chimic - 1 probÄƒ, 100% fiind conformÄƒ Legii 458/2002.
19. PAUNEÅžTI
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic -10probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.

- pentru examen chimic - 4 probe, din care : 2 (50%) au fost
neconforme Legii 458/2002, pentru indicatorul "clor rezidual liber" ;
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
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- pentru examen bacteriologic - 20 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic - 24 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
20. RÄ‚COASA
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
pentru examen bacteriologic - 47probe, din care :11probe (23,40%) au
fost neconforme Legii 458/2002 la parametrii : "escherichia coli" ÅŸi
"enterococi" .
- pentru examen chimic - 9probe, din care :3 probe
(33,3%) au fost neconforme Legii 458/2002, la indicatorul "clor
rezidual liber" ÅŸi 3 probe (33,3%) la parametrul "nitraÅ£i".
- Monitorizare de control - nu s-a efectuat incalcandu-se prevederile Legii nr.458/2002 si HG nr.974/2004.
21. JARIÅžTEA, sat SCÎNTEIA
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002 .
- pentru examen chimic -1 probÄƒ, care a fost neconforma la indicatorul "clor rezidual liber".
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic-15 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002 .
- pentru examen chimic- 3 probe,din care:1 proba(33,3%)neconforma Legii 458/2002 la indicatorul "clor rezidual liber".
22. NEGRILEÅžTI
- In cadrul monitorizarii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic-3 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002 ;

.

- pentru examen chimic-1 probÄƒ, care a fost conformÄƒ Legii 458/2002;
- In cadrul monitorizarii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic-1 probÄƒ, care a fost conforma Legii 458/2002;
- pentru examen chimic- 1 probÄƒ, care a fost conforma Legii 458/2002;
23. NÄ‚RUJA
- In cadrul monitorizarii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 9 probe , 100% fiind conforme Legii 458/2002;
- pentru examen chimic-1 probÄƒ , care a fost neconforma Legii 458/2002 la indicatorul "clor rezidual liber".
- In cadrul monitorizarii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic-5 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002;
24. REGHIU
- In cadrul monitorizarii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic-8 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
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pentru examen chimic - 7 probe , din care 1(14,28% ) a fost neconforma
la indicatorul " clor rezidual liber"
;
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 4 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002 ;
- pentru examen chimic- 3 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002 .
25. TÄ‚TÄ‚RANU
- In cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic- 27 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002 ;
- pentru examen chimic- 4 probe, 100% fiind neconforme la indicatorul " clor rezidual liber ".
- Monitorizare de control - nu s-a efectuat incalcandu-se prevederile Legii nr.458/2002 si HG nr.974/2004.
26. TULNICI
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic -10 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002 ;
- pentru examen chimic-1 probÄƒ, conformÄƒ Legii 458/2002.
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic- 4 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic- 4 probe, 100% fiind neconforme la indicatorul " clor rezidual liber".
27. Å¢IFEÅžTI
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic -17probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic-4 probe, din care:1 (25%) neconforma la indicatorul " clor rezidual liber".
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 3 probe , 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic-3 probe , 100% fiind conforme Legii 458/2002.
28. URECHEÅžTI
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 2 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic-2 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic-1 probÄƒ, care a fost conforma Legii 458/2002.

.

- pentru examen chimic- 1 probÄƒ, care a fost conforma Legii 458/2002.
29. VÎRTEÅžCOIU
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- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic - 12 probe, 100% conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic-3 probe, 100% neconforme pentru indicatorul " clor rezidual liber ";
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 15 probe , 100% fiind conforme Legii 458/2002.
- pentru examen chimic-24 probe , din care : 10(41,6%) au fost neconforme la indicatorul " clor rezidual liber ";
30. VIDRA
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic-20 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002 .
- pentru examen chimic- 4 probe din care : 2(50%) au fost neconforme la indicatorul " clor rezidual liber ";
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic - 108 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002 .
- pentru examen chimic-104 probe din care:31 probe (29,8%) au fost neconforme la indicatorul " clor rezidual liber ";
31. VINTILEASCA
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic-13 probe,din care : 5 (34,4%) neconforme la parametrii: "escherichia coli" ÅŸi "enterococi".
- pentru examen chimic-3 probe, din care:1 probÄƒ (33,33 %) a fost neconforma la indicatorul " clor rezidual liber ";.
- Monitorizare de control - nu s-a efectuat incalcandu-se prevederile Legii nr.458/2002 si HG nr.974/2004.
32. VRÂNCIOAIA
- În cadrul monitorizÄƒrii de audit s-au recoltat :
- pentru examen bacteriologic-11 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002 ;
- pentru examen chimic- 4 probe , din care :3 probe (75%) neconforme Legii 458/2002 la indicatorul " clor rezidual liber ";
- În cadrul monitorizÄƒrii de control s-au prezentat :
- pentru examen bacteriologic- 5 probe, 100% conforme Legii 458/2002 .

SISTEME LOCALE DE ALIMENTARE CU APÄ‚ POTABILÄ‚ - FÂNTÂNI PUBLICE
CoteÅŸti
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 12 probe,100% au fost neconforme Legii 458/2002 , iar din acestea :
3 probe(60%) au fost neconforme pentru toÅ£i indicatorii analizaÅ£i (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii
coliforme", "escherichia coli" ÅŸi "enterococi");
- pentru examen chimic -12 probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002 la parametrul "nitraÅ£i".
http://www.dspvn.ro

Powered by Joomla!

Generat: 19 August, 2018, 04:22

Directia de Sanatate Publica Vrancea - Romania - Ministerul Sanatatii

Cîrligele
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 2 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002 ;
- pentru examen chimic- 2 probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002 la parametrul "nitraÅ£i".
UrecheÅŸti
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 4 probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002, iar din acestea :
3(75%)
au fost neconforme pentru toÅ£i indicatorii analizaÅ£i (NTG 220C, NTG
370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" ÅŸi "enterococi");
- pentru examen chimic- 4 probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002 la parametrul "nitraÅ£i".
BÄƒleÅŸti
S-au recoltat:
pentru examen bacteriologic - 5 probe, 100% fiind neconforme Legii
458/2002, pentru toÅ£i indicatorii analizaÅ£i (NTG 220C, NTG 370C,
"bacterii coliforme", "escherichia coli" ÅŸi "enterococi") ;
pentru examen chimic - 5 probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002,
din care : 4 probe (80%) au fost neconforme la parametrul "nitraÅ£i" ÅŸi
2 probe (40%) au fost neconforme la parametrul "cloruri".
DumitreÅŸti
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 2 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002 ;
- pentru examen chimic - 2 probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002, la parametrul "nitraÅ£i";
NegrileÅŸti
S-au recoltat:
- pentru examen chimic 3. probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002, la parametrul "nitraÅ£i";
Paltin
S-au recoltat:
pentru examen bacteriologic - 5 probe, 100% fiind neconforme Legii
458/2002, pentru toÅ£i parametrii analizaÅ£i (NTG 220C, NTG 370C,
"bacterii coliforme", "escherichia coli" ÅŸi "enterococi") ;
- pentru examen chimic- 5 probe, din care : 4 probe (80%) au fost neconforme la parametrul "nitraÅ£i" .
NÄƒruja
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 3 probe,100% fiind conforme Legii 458/2002 .
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- pentru examen chimic- 5 probe, din care :1 probÄƒ (20%) a fost neconformÄƒ Legii 458/2002, la parametrul "nitraÅ£i" .
Garoafa
S-au recoltat:
pentru examen bacteriologic - 3 probe, din care :1 probÄƒ (33,3%) a
fost neconformÄƒ Legii 458/2002 pentru toÅ£i indicatorii analizaÅ£i (NTG
220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" ÅŸi
"enterococi");
- pentru examen chimic - 5 probe,din care : 2 probe (40%)au fost neconforme Legii 458/2002 , la parametrul "cloruri".
Slobozia Bradului
S-au recoltat:
pentru examen bacteriologic - 13 probe,din care : 10 (76,9%) au fost
neconforme Legii 458/2002 pentru toÅ£i indicatorii analizaÅ£i (NTG 220C,
NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" ÅŸi "enterococi");
- pentru examen chimic - 13 probe, din care : 8(61,5%) au fost neconforme Legii 458/2002, la parametrul "nitraÅ£i" .
ObrejiÅ£a
S-au recoltat:
pentru examen bacteriologic - 7 probe, 100% fiind neconforme Legii
458/2002, pentru toÅ£i indicatorii analizaÅ£i (NTG 220C, NTG 370C,
"bacterii coliforme", "escherichia coli" ÅŸi "enterococi");
- pentru examen chimic - 7 probe, din care : 6 probe (85%) au fost neconforme Legii 458/2002, la parametrul "nitraÅ£i".
TîmboieÅŸti
S-au recoltat:
pentru examen bacteriologic - 6 probe, din care: 5 (83,3%) au fost
neconforme Legii 458/2002, pentru toÅ£i indicatorii analizaÅ£i (NTG 220C,
NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" ÅŸi "enterococi");
- pentru examen chimic- 6 probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002
Sihlea
S-au recoltat:
pentru examen bacteriologic - 12 probe, 100% fiind neconforme Legii
458/2002, pentru toÅ£i indicatorii analizaÅ£i (NTG 220C, NTG 370C,
"bacterii coliforme", "escherichia coli" ÅŸi "enterococi");
- pentru examen chimic- 12 probe, toate fiind neconforme Legii 458/2002, pentru "nitraÅ£i".
VînÄƒtori
S-au recoltat:
pentru examen bacteriologic- 5 probe, din care: 2 probe (40%) au fost
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neconforme Legii 458/2002 pentru toÅ£i indicatorii analizaÅ£i (NTG 220C,
NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" ÅŸi "enterococi");
- pentru examen chimic - 5 probe, din care :1 probÄƒ (20%) a fost neconformÄƒ Legii 458/2002, la parametrul "cloruri".
RÄƒstoaca
S-au recoltat:
pentru examen bacteriologic - 6 probe, din care : 4 probe (66,6%), au
fost neconforme Legii 458/2002 pentru toÅ£i indicatorii analizaÅ£i (NTG
220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" ÅŸi
"enterococi");
- pentru examen chimic - 6 probe, 100% fiind
neconforme Legii 458/2002 la parametrul "cloruri", iar din acestea : 4
probe (66,6%) au fost neconforme la parametrul "nitraÅ£i" .
PloscuÅ£eni
S-au recoltat:
pentru examen bacteriologic - 5 probe, 100% fiind neconforme Legii
458/2002 pentru toÅ£i indicatorii analizaÅ£i (NTG 220C, NTG 370C,
"bacterii coliforme", "escherichia coli" ÅŸi "enterococi");
- pentru examen chimic- 5 probe, din care: 2 probe (40%) au fost neconforme Legii 458/2002 la parametrul "nitraÅ£i" .
PufeÅŸti
S-au recoltat:
pentru examen bacteriologic - 5 probe, din care : 4 (80%) au fost
neconforme Legii 458/2002 pentru toÅ£i indicatorii analizaÅ£i (NTG 220C,
NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" ÅŸi "enterococi");
- pentru examen chimic- 5 probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002 la parametrul "nitraÅ£i" .
Reghiu
S-au recoltat:
- pentru examen bacteriologic - 5 probe, 100% fiind conforme Legii 458/2002 .
- pentru examen chimic- 5 probe, din care : 2 probe (40%) fiind neconforme Legii 458/2002 la parametrul "nitraÅ£i".
Mera
S-au recoltat:
pentru examen bacteriologic -15 probe, din care :11 probe (73,3%) au
fost neconforme Legii 458/2002 pentru toÅ£i indicatorii analizaÅ£i (NTG
220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" ÅŸi
"enterococi") ;
- pentru examen chimic - 15 probe, din care : 7
probe(46,6%), au fost neconforme Legii 458/2002 ;din acestea : 5 probe
(33,3%) au fost neconforme la parametrul "nitraÅ£i" , 1 probÄƒ (6,6%) a
fost neconformÄƒ la parametrul "oxidabilitate" ÅŸi 1 probÄƒ (6,6%)a fost
neconformÄƒ la parametrul "amoniac" ;
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Slobozia CiorÄƒÅŸti
S-au recoltat:
pentru examen bacteriologic - 10 probe, 100% fiind neconforme Legii
458/2002 pentru toÅ£i indicatorii analizaÅ£i (NTG 220C, NTG 370C,
"bacterii coliforme", "escherichia coli" ÅŸi "enterococi");
- pentru
examen chimic - 10 probe, din care : 7 probe (70%) au fost neconforme
la parametrul "nitraÅ£i";, 2 probe (20%) probe au fost neconforme la
parametrul "cloruri" ÅŸi 1 probÄƒ (10%) neconformÄƒ la parametrul
"amoniac".
BroÅŸteni
S-au recoltat:
pentru examen bacteriologic - 5 probe, 100% fiind neconforme Legii
458/2002 pentru toÅ£i indicatorii analizaÅ£i (NTG 220C, NTG 370C,
"bacterii coliforme", "escherichia coli" ÅŸi "enterococi");
- pentru examen chimic - 5 probe, din care : 4probe (80%)au fost neconforme Legii 458/2002,la parametrul "nitraÅ£i".
BogheÅŸti
S-au recoltat:
pentru examen bacteriologic - 5 probe, din care : 4 probe (80%) au
fost neconforme Legii 458/2002 pentru toÅ£i indicatorii analizaÅ£i (NTG
220C, NTG 370C, "bacterii coliforme", "escherichia coli" ÅŸi
"enterococi") ;
- pentru examen chimic - 3 probe, din care : 1 probÄƒ (33,3%)a fost neconformÄƒ Legii 458/2002, la parametrul "nitraÅ£i".
TÄƒnÄƒsoaia
S-au recoltat:
pentru examen bacteriologic - 5 probe, 100% fiind neconforme Legii
458/2002 pentru toÅ£i indicatorii analizaÅ£i (NTG 220C, NTG 370C,
"bacterii coliforme", "escherichia coli" ÅŸi "enterococi") ;
pentru examen chimic - 5 probe, 100% au fost neconforme Legii 458/2002
; din acestea: 4 probe (80%) au fost neconforme la parametrul "nitraÅ£i"
.
Soveja
S-au recoltat:
- pentru examen
bacteriologic - 5 probe, 100% fiind neconforme Legii 458/2002 pentru
toÅ£i indicatorii analizaÅ£i (NTG 220C, NTG 370C, "bacterii coliforme",
"escherichia coli" ÅŸi "enterococi");
- pentru examen chimic- 5
probe, din care : 3 probe(60%) au fost neconforme Legii 458/2002, la
parametrul "nitraÅ£i" ÅŸi 1 probÄƒ (20%) la parametrul "amoniac".
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Valea SÄƒrii
S-au recoltat:
pentru examen bacteriologic - 4 probe,100% fiind neconforme Legii
458/2002 pentru toÅ£i indicatorii analizaÅ£i (NTG 220C, NTG 370C,
"bacterii coliforme", "escherichia coli" ÅŸi "enterococi") ;
- pentru examen chimic- 4 probe,din care : 3 probe (75%) au fost neconforme Legii 458/2002 la parametrul "nitraÅ£i" .

CONCLUZII:
În mediul rural, din instalaÅ£iile centrale ce aparÅ£in Consiliilor Locale au fost analizate un nr. de 1173 de probe din care:
&bull; 773 probe pentru analize microbiologice, fiind neconforme 40 de probe (5,45%).
&bull; 400
probe pentru analize fizico-chimice, fiind neconforme 124 probe (31%)
pentru indicatorul "clor rezidual liber" ÅŸi 24 probe (6%) la
parametrul " nitraÅ£i".

Din mediul rural, dar din fîntîni publice
aparÅ£inînd tot Consiliilor Locale, au fost analizate un nr. de 313 de
probe de apa, din care :
&bull; 157 probe pentru examen microbiologic, fiind neconforme 125 probe (79,61%) pentru toÅ£i parametrii analizaÅ£i ;
&bull; 156
probe pentru examen fizico-chimic, fiind neconforme 115 probe
(73,71%), la parametrii : "nitraÅ£i", "substanÅ£e organice" ,
"cloruri", &rsquo;&rsquo; amoniac&rsquo;' ÅŸi "nitriÅ£i".
Consiliile Locale au fost
informate imediat asupra rezultatelor necorespunzatoare ale
determinarilor de laborator efectuate in cadrul programului de
monitorizare ÅŸi s-au solicitat efectuarea de anchete cu privire la
identificarea cauzelor care au dus la apariÅ£ia acestor neconformitÄƒÅ£i,
precum ÅŸi mÄƒsurile corective aplicate pentru evitarea aparitiei unor
epidemii hidrice .
La instalaÅ£iile centrale din rural, neconformitatile parametrilor de potabilitate au fost cauzate de :
- distribuÅ£ia intermitentÄƒ, în perioada de secetÄƒ - RÄƒcoasa, Tulnici, MoviliÅ£a, PÄƒuleÅŸti ;

- calitatea necorespunzÄƒtore a apei la sursÄƒ ( conÅ£inut crescut de nitraÅ£i) - RÄƒcoasa, Milcovul, CoteÅŸti, BordeÅŸti, Gug
- nefuncÅ£ionalitatea staÅ£iei de tratare a apei - DumitreÅŸti ;
dificultÄƒÅ£i în aprovizionarea cu butelii de clor gazos, datoritÄƒ
lipsei mijloacelor de transport special autorizate - Vintileasca,
Jitia, FitioneÅŸti ;
- personalul insuficient /necalificat
/necunoscator al legislatiei specifice acestui domeniu de activitate si
folosit la supravegherea ÅŸi întreÅ£inerea instalaÅ£iilor;
- lipsa
promptitudinii personalului privind identificarea cauzelor ÅŸi aplicarea
mÄƒsurilor corective pentru remedierea oricÄƒrei deficienÅ£e apÄƒrute ;
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efectuarea dezinfectiei apei, manual, cu clorurÄƒ de var , fapt ce duce
la imposibilitatea asigurÄƒrii unei concentraÅ£ii constante a clorului
rezidual liber - BroÅŸteni, Cîmpineanca, Cîmpuri, CoteÅŸti, MoviliÅ£a,
NÄƒruja, Paltin, PÄƒuleÅŸti, JariÅŸtea, Soveja, TÄƒtÄƒranu, Tulnici,
VîrteÅŸcoiu ÅŸi Vidra ;
- lipsa posibilitatii de efectuare a
dezinfectiei, datorita bazinelor metalice de tip hidrosfera, in care
este inmagazinata apala nivelul instalatiilor cu o vechime de peste 30
ani - VîrteÅŸcoiu, Cîmpineanca, TÄƒtÄƒranu.
Ne-am confruntat ÅŸi în
anul 2008 cu lipsa de interes(in nr. mai mic decat in anul 2007) a unor
deÅ£inÄƒtori de instalaÅ£ii centrale de alimentare cu apÄƒ, faÅ£Äƒ de
calitatea apei produse ÅŸi distribuite populatiei . Urmare a constatarii
acestor deficiente, s-au aplicat cateva sanctiuni contraventionale,
conform Legii nr.98/1994 cu modificarile si completarile ulterioare .
Mentionam cateva aspecte:
neîntocmirea programului de monitorizare de control sau nerespectarea
programului, justificatÄƒ de aceÅŸtia , prin lipsa posibilitÄƒÅ£ii de platÄƒ
a contravalorii analizelor .
- neinformarea populaÅ£iei privind
calitatea apei distribuite, cauzele care au determinat
neconformitÄƒÅ£ile ÅŸi despre mÄƒsurile intreprinse în vederea corectÄƒrii
parametrilor necorespunzatori .
Sunt în curs de derulare proiecte
pentru modernizarea sistemelor de aprovizionare cu apÄƒ a localitÄƒÅ£ilor,
prin dotare cu staÅ£ii de tratare, extindere sau chiar construire de
instalaÅ£ii noi.
La instalaÅ£iile locale (fîntîni publice), cauzele
neconformitÄƒÅ£ilor la parametrii de potabilitate sunt datorate lipsei de
interes a PrimÄƒriilor faÅ£Äƒ de aceste obiective prin :
&bull; nerespectarea
mÄƒsurilor de întreÅ£inere (asanare ÅŸi dezinfecÅ£ie) , de dotare cu sistem
de extracÅ£ie a apei (gÄƒleatÄƒ proprie), cu capac ÅŸi acoperiÅŸ ;
&bull; neasigurarea monitorizarii calitÄƒÅ£ii apei din aceste surse ;
Pentru corectarea calitÄƒÅ£ii apei din fîntîni, s-au facut urmatoarele recomandari :
1. Repararea fîntînilor ÅŸi protejarea acestora cu capac ;
2. Impermeabilizarea zonei din jurul fîntînilor pe o distanÅ£Äƒ de minim 1 m;
3. CurÄƒÅ£area fîntînilor prin golire ÅŸi evacuarea depunerilor de pe fundul ÅŸi pereÅ£i acestora ;
4. DezinfecÅ£ia fîntînilor cu substanÅ£e clorigene ;
5. Monitorizarea calitÄƒÅ£ii apei din fântânile publice, conform HG 974/2004 ;
Datorita
existentei riscului de aparitie a intoxicatiilor cu nitrati/nitriti (
in cursul anului 2008 am inregistrat 1 deces la un sugar de 5 saptamani
din satul Voetin, diagnosticul fiind stabilit la necropsie), toti
medicii de familie au avertizat mamele care au copii cu vârsta 0-1 an
care folosesc apa din fântâni în alimentaÅ£ia mixtÄƒ a acestora, despre
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riscul privind intoxicaÅ£ia cu nitraÅ£i. Primariile sunt obligate sa
inscriptioneze cu plÄƒcuÅ£e, vizibil, aceste fintini care contin
cantitati crescute de nitrati .

[Dr. Cornelia DragunÄƒ]

Masuri impotriva efectelor caniculei 2007

Temperaturile ridicate cu care ne confruntÄƒm în aceastÄƒ perioadÄƒ a anului nu mai
reprezintÄƒ un fapt neobiÅŸnuit dar, pentru a ne apÄƒra sÄƒnÄƒtatea, este strict
necesar sÄƒ Å£inem cont de o serie de recomandÄƒri.
Adaptarea organismului uman
la temperaturi înalte este mai dificilÄƒ pentru persoanele cu boli
cardio-vasculare, uneori ÅŸi pentru persoanele sÄƒnÄƒtoase.
Prin transpiraÅ£ie
se pierd cantitÄƒÅ£ide apÄƒ ÅŸi electroliÅ£i mai mari decât în mod obiÅŸnuit apÄƒrând
astfel semnele clinice ale unui sindrom de deshidratare: limba uscatÄƒ, urina
concentratÄƒ cantitativ scÄƒzutÄƒ (oligurie), vene colabate, puls slab, tegumente
reci, umede, palide, creÅŸte frecvenÅ£a cardiacÄƒ, respiraÅ£ii frecvente, scÄƒderea
bruscÄƒ a tensiunii arteriale, tulburÄƒri nervoase (ameÅ£eli, obosealÄƒ, lipotimie).
Pentru a menÅ£ine echilibrul organismului în aceste condiÅ£ii, trebuie respectate urmÄƒtoarele recomandÄƒri:
consum de lichide care sÄƒ acopere necesitÄƒ3ile zilnice de 2,5 - 3 litri
/ om (de preferinÅ£Äƒ lichide cu adaos de sÄƒruri minerale, lichide calde
sau la temperatura camerei);
- menÅ£inerea unei temperaturi confortabile în încÄƒperi, prin ventilaÅ£ie corespunzÄƒtoare;
desfÄƒÅŸurarea activitÄƒÅ£ilor între orele 7 - 11 ÅŸi 17 - 21; evitarea
expunerii la soare între orele 10 -17, mai ales pentru bÄƒtrâni ÅŸi copii;
- protejarea capului (cu pÄƒlÄƒrie, ÅŸapcÄƒ etc.), mai ales între orele 10 - 17;
persoanele cu boli cronice trebuie sÄƒ evite deplasÄƒrile între orele
10-17, sÄƒ respecte tratamentul igieno-dietetic ÅŸi medicamnetos;
În
caz de expunere la soare sau neprotejare a capului poate sÄƒ aparÄƒ
insolaÅ£ia. semnele clinice ale insolaÅ£iei sunt: ameÅ£ealÄƒ, sete, dureri
de cap, contracÅ£ii musculare, greaÅ£Äƒ, comportament apatic. La apariÅ£ia
acestor semne trebuie sÄƒ se asigure de urgenÅ£Äƒ:
- scÄƒderea temperaturii corpului prin aducerea la umbrÄƒ, împachetÄƒri cu apÄƒ rece;
- administrarea de lichide, preferabil apÄƒ mineralÄƒ;
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- prezentarea de urgenÅ£Äƒ la medic.
PENTRU SUGARI ÅžI COPIII MICI
- se încearcÄƒ realizarea unui ambient cât mai normal, ferit de cÄƒldurÄƒ, umiditate excesivÄƒ ÅŸi curenÅ£i de aer;
- se pÄƒstreazÄƒ sistemul de alimentaie avut pânÄƒ în acel moment fÄƒrÄƒ a încerca introducerea de alimente noi în aceastÄƒ
perioadÄƒ;
- se va realiza hidratarea corespunzÄƒtoare, mama va alÄƒpta ori de câte ori sugarul solicitÄƒ;
- copilul va fi îmbrÄƒcat lejer, cu hÄƒinuÅ£e din materiale textile vegetale, comode;
nu va fi scos din casÄƒ decât în afara perioadelor caniculare din zi,
îmbrÄƒcat lejer cu hÄƒinuÅ£e din material textil vegetal ÅŸi obligatoriu cu
capul acoperit (pÄƒlÄƒriuÅ£Äƒ, ÅŸepcuÅ£Äƒ);
- copiii vor primi apÄƒ platÄƒ
sau apÄƒ de bÄƒut cu proprietÄƒÅ£i organoleptice corespunzÄƒtoare, ceai
foarte slab îndulcit, fructe proaspete ÅŸi foarte bine spÄƒlate;
mamele care alÄƒpteazÄƒ trebuie sÄƒ se hidrateze corespunzÄƒtor cu apÄƒ
platÄƒ sau apÄƒ de bÄƒut cu proprietÄƒÅ£i organoleptice corespunzÄƒtoare,
ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe fÄƒcute în casÄƒ fÄƒrÄƒ adaos
de conservanÅ£i; vor evita, în acelaÅŸi timp, consumul de cafea sau
alcool; vor avea grijÄƒ sÄƒ menÅ£inÄƒ o igienÄƒ riguroasÄƒ a sânului, dar ÅŸi
igiena generalÄƒ;
- la cel mai mic semn de suferinÅ£Äƒ a copilului sau
mamei, aceÅŸtia se vor prezenta la medicul de familie care va decide
conduita terapeuticÄƒ;
- atenÅ£ie deosebitda condiÅ£iilor de igienÄƒ
atât pentru copil, cât ÅŸi pentru mamÄƒ. Copilul va fi Å£inut cu hÄƒnuÅ£e
sau scutece curate ÅŸi uscate ÅŸi mama se va îngriji de igiena riguroasÄƒ
a pielii acestuia. In acest sens, copilul va fi îmbÄƒiat cel puÅ£in o
datÄƒ pe zi ÅŸi, obligatoriu, seara la culcare iar în restul timpului i
se va face toaleta localÄƒ ori de câte ori este nevoie;
- copiilor preÅŸcolari li se vor face duÅŸuri cu apÄƒ la temperatura camerei;
-pentru
copiii aflaÅ£i în tabere se vor asigura condiÅ£ii corespunzÄƒtoare de
cazare, alimentele trebuie sÄƒ respecte riguros normele de igienÄƒ ÅŸi sÄƒ
fie proaspete. De asemenea, se va avea grijÄƒ de hidratarea
corespunzÄƒtoare a copiilor;
- copiii vor fi supravegheaÅ£i ÅŸi lÄƒsaÅ£i
sÄƒ se joace la umbrÄƒ, în afara orelor de caniculÄƒ, având capul protejat
de pÄƒlÄƒriuÅ£e. ScÄƒldatul, acolo unde este cazul, va fi fÄƒcut sub
absoluta supraveghere a însoÅ£itorului.

PENTRU PERSOANELE PESTE 65 ANI
- se încearcÄƒ asigurarea unui ambient care sÄƒ nu suprasolicitecapacitatea de adptare a organismului;
hidratare corespunzÄƒtoare cu apÄƒ platÄƒ sau apÄƒ de bÄƒut cu proprietÄƒÅ£i
organoleptice corespunzÄƒtoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de
fructe fÄƒcute în casÄƒ fÄƒrÄƒ adaos de conservanÅ£i;
- în alimentaÅ£ie va predomina consumul de legume ÅŸi fructe proaspete cu proprietÄƒÅ£i organoleptice corespunzÄƒtoare;
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se va evita circulaia în perioadele de vârf ale caniculei iar dacÄƒ
deplasarea este absolut necesarÄƒ se va folosi îmbrÄƒcÄƒminte uÅŸoarÄƒ din
materiale vegetale, precum ÅŸi pÄƒlÄƒrie pentru protecÅ£ia capului;
persoanele care suferÄƒ de anumite afecÅ£iuni îÅŸi vor continua
tratamentul conform indica3iilor medicului. Este foare util ca în
aceste perioade persoanele cu afecÅ£iuni cronice, cardio-vasculare,
hepatice, renale, pulmonare, de circulaÅ£ie, mentale sau cu
hipertensiune sÄƒ consulte medicul curant în vederea adaptÄƒrii schemei
terapeutice la condiÅ£iile existente;
- menÅ£inerea cu rigurozitate a igienei personale, efectuarea a câte 3 -4 duÅŸuri pe zi;
se vor consuma numai alimente proaspete procurate din magazinele care
dispun de instalaÅ£ii frigorifice funcÅ£ionale de pÄƒstrare a alimentelor.
Se va evita consumul alimentelor uÅŸor perisabile;
- este interzis consumul de alcool ÅŸi cafea în timpul caniculei

PERSOANELE CARE PRIN NATURA ACTIVITÄ‚Å¢II LOR DEPUN UN EFFORT FIZIC DEOSEBIT
se va încerca dozarea efortului în funcÅ£ie de perioadele zilei
încercând sÄƒ evite excesul de effort în vârfurile de caniculÄƒ. DacÄƒ
valorile de cÄƒldurÄƒ sunt foarte mari se va proceda la stoparea
activitÄƒ3ii;
- se va asigura hidratarea corespunzÄƒtoare cu apÄƒ platÄƒ
sau apÄƒ de bÄƒut cu proprietÄƒÅ£i organoleptice corespunzÄƒtoare, ceai slab
îndulcit, sucuri naturale de fructe fÄƒcute în casÄƒ fÄƒrÄƒ adaos de
conservanÅ£i;
- este total contraindicat consumul de cafea ÅŸi alcool în aceastÄƒ perioadÄƒ;
utilizarea unui echipament corespunzÄƒtor, din materiale vegetale ÅŸi
echipament de protejarea capului de efectele cÄƒldurii excesive.

Ziua mondiala fara tutun

Activitatile din data de 31.05.2008 pentru Ziua Mondiala fara tutun sunt
coordonate si implementate in judetul Vrancea de departamentul de promovarea
sanatatii din DSP Vrancea.
In orasul Focsani, cortul este amplasat in zona
magazinul &ldquo;Milcov&rdquo;.
In aceeasi locatie, la ora 12 reprezentantii ASP Vrancea
sustin o conferinta de presa. Toate persoanele interesate sa-si masoare varsta
plamanului sau concentratia de monoxid de carbon in aerul expirat sunt invitate
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sambata 31 mai intre orele 10 &ndash; 18 la cort.

Aplicatie medici

A aparut versiunea 6 a aplicatiei informatice ESSP destinate colectarii de date
de catre medicii de familie. Mai multe detalii se gasesc in pagina http://www.snspms.ro/index.html/articles?articleID=178

Program diabet

În conformitate cu Ord. 2090/04.12.2007 privind modificarea Ord. MSP/CNAS nr.
570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea
ÅŸi finanÅ£area programelor de sÄƒnÄƒtate în anul 2007, în perioada 03 - 24
decembrie 2007 bolnavii de diabet zaharat aflaÅ£i în evidenÅ£a ÅŸi
monitorizarea medicilor de familie vor beneficia GRATUIT de
efectuarea analizei "hemoglobina glicozilatÄƒ".
Prezentarea bolnavilor la
laboratoarele de analize se va face în baza recomandÄƒrii (trimiterii) primitÄƒ de
la medicul în evidenÅ£a cÄƒruia se aflÄƒ (medicul specialist diabetolog sau
medicul de familie)
Analiza se efectueazÄƒ în cadrul evaluÄƒrii periodice ÅŸi
anuale a bolnavilor de diabet zaharat.

Vaccinarea antigripala 2007

Din data de luni, 22.10.2007, începe vaccinarea antigripalÄƒ gratuitÄƒ a
populaÅ£iei la cabinetele medicale de familie iar din 23.10.2007 la cabinetul de
vaccinare din ASP. Vaccinare va fi efectuatÄƒ în ordine, pe grupele de risc, la
termenele la care se livreazÄƒ vaccinul de cÄƒtre Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii Publice.
Pentru detalii cei interesaÅ£i sunt rugaÅ£i a urmÄƒrii întregul articol.
S-au repartizat judetului Vrancea un numÄƒr de 60400 doze repartizate în 3 tranÅŸe, dupÄƒ cum urmeazÄƒ :
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TranÅŸa I = 5000 doze ( au intrat in depozitul ASP ÅŸi încÄƒ de joi, 18.octombrie, se distribuie medicilor de familie
Vor fi vaccinati din aceste doze numai :
- copii cu boli cronice pulmonare sau cardiace(inclusiv astm bronsic) ;
copii dispensarizati in ultimul an pentru boli cronice metabolice
(inclusiv diabet zaharat),boli renale ,hemoglobinopatii si
imunosupresie ;
- copii supusi terapiei indelungate cu aspirina ;persoane infectate HIV;
- adulti cu afectiun cronice pulmonare si cardiovasculare ;

TranÅŸa II = 16400 doze
Începând cu 5 noiembrie 2007 vor fi vaccinati:
- adulÅ£i cu afectiuni cronice pulmonare si cardiovasculare (continuare din transa I) ;
- adulÅ£i ÅŸi copii din instituÅ£iile de ocrotire ;
- personal medical , salariatii instituÅ£iilor de ocrotire
- adulÅ£i dispensarizati pentru boli cronice metabolice (inclusiv diabet zaharat) , disfunctii renale ;

TranÅŸa III = 39000 doze
Începând cu 26 noiembrie 2007 vor fi vaccinati :e
- adulÅ£i dispensarizati pentru boli cronice metabolice (inclusiv diabet zaharat) , disfunctii renale (continuare);
- persoane de 65 ani si peste .
- membrii de familie ai persoanelor cu risc .

Vaccinarea acestor categorii de populatie considerate la risc se va face gratuit în limita vaccinului disponibil.
Cea
mai mare cantitate de vaccin va fi distribuitÄƒ medicilor de familie ÅŸi
de acceea pentru a nu afecta activitatea cabinetelor medicale rugam
populatia sa respecte perioada in care sunt planificate categoriile de
risc ;
Persoanele care se prezintÄƒ la cabinetul ASP vor
prezenta documente de identitate ÅŸi medicale din care sÄƒ rezulte
categoria de risc care-i indreptÄƒÅ£eÅŸte la vaccinare gratuitÄƒ!

Program national

http://www.dspvn.ro

Powered by Joomla!

Generat: 19 August, 2018, 04:22

Directia de Sanatate Publica Vrancea - Romania - Ministerul Sanatatii

În luna iulie 2007, a fost lansat Programul de Evaluare a StÄƒrii de SÄƒnÄƒtate a
PopulaÅ£iei României. Acest program este unic în ultimii 60 de ani, amplu ÅŸi
foarte ambiÅ£ios, care are ca scop principal îmbunÄƒtÄƒÅ£irea stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate a
populatiei, îmbunÄƒtÄƒÅ£irea calitÄƒÅ£ii vietii ÅŸi prelungirea duratei medii de
viaÅ£Äƒ. Aceste deziderate pot fi puse în aplicare printr-o bunÄƒ cunoaÅŸtere a
patologiei existente in Romania si imbunatatirea accesului la serviciile de
sanatate a intregii populatii.
FinanÅ£area programului se face integral de
Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii Publice, banii provenind din &ldquo;taxa pe viciu&rdquo;. Partenerii
ministerului în acest program sunt cetÄƒÅ£enii ÅŸi medicii de familie.
CONCRET, programul consta în:
CETÄ‚Å¢ENII României
vor beneficia gratuit de o consultaÅ£ie clinicÄƒ ÅŸi un set gratuit de
analize reprezentative care sÄƒ ajute la depistarea unor eventuale boli.
DacÄƒ boala nu este încÄƒ instalatÄƒ, analizele respective vor fi folosite
pentru a evalua riscul ca un anume pacient sÄƒ dezvolte o afecÅ£iune.
Începând
cu luna iulie 2007 PoÅŸta RomânÄƒ va începe expedierea scrisorilor ÅŸi
taloanelor cÄƒtre cetÄƒÅ£eni. Fiecare cetÄƒÅ£ean va primi acasÄƒ 2 taloane cu
Nume, Prenume ÅŸi CNP ÅŸi o scrisoare în care i se spun paÅŸii pe care
trebuie sÄƒ îi urmeze în acest program, precum ÅŸi obligaÅ£ia de a
participa în propriul folos, dar ÅŸi în cel al comunitÄƒÅ£ii. Talonul pe
care va scrie &bdquo;MEDIC&rdquo; va fi predat medicului de familie în momentul
prezentarii la consulaÅ£ie. Cu talonul inscripÅ£ionat &ldquo;LABORATOR DE
ANALIZE&rdquo; se va prezenta la laboratorul sau punctul de lucru stabilit
pentru a i se recolta analizele recomandate. Medicul de familie va fi
acela care va decide ce analize recomandÄƒ. Setul de analize este
diferenÅ£iat pe grupe de vârstÄƒ. Hemoleucograma completa, glicemia,
sumarul de urina sunt recomandate sa se faca la toata populatia,
creatinina serica la persoanele peste 50 de ani si la cei sun 50 de ani
la persoanele cu risc, TGP - ul, colesterolul, trigliceridele, si HDL
colesterol la persoanele peste 40 de ani si sub 40 la cei cu risc ,iar
fierul seric la copiii intre 3-10 ani si gravide. Costul unui set de
analize a fost stabilit la 50 de RON. Recoltarea analizelor din mediul
rural se face la punctele de recoltare din cadrul cabinetele medicale,
autorizate in acest sens. Daca pacientul refuza sa colaboreze cu un
anumit laborator, el se poate adresa personal oricarui alt furnizor de
servicii medicale, avand obligatia de a aduce medicului de familie
rezultatele.
DacÄƒ în urma acestor examene medicul de
familie suspicioneazÄƒ existenÅ£a unei boli, pacientii asigurati vor fi
trimisi pentru investigaÅ£ii paraclinice la medicul specialist pentru
confirmare/infirmare de diagnostic, dupÄƒ care va fi vÄƒzut din nou de
medicul de familie pentru stabilirea diagnosticului.
Nu vor
face acest control copii de 0-3 ani, dupÄƒ caz, persoanele care au fost
internate în spital cu maximum 3 luni înainte de data la care ar trebui
sÄƒ facÄƒ controlul, adicÄƒ persoanele care au necesitat examene medicale
ÅŸi de laborator ÅŸi au deja confirmatÄƒ sau infirmatÄƒ o afecÅ£iune ÅŸi care
se aflÄƒ în supravegherea unui medic. De asemenea, bolnavii cronici care
efectueazÄƒ periodic analize pentru evaluarea afecÅ£iunii de care suferÄƒ
nu vor beneficia decât de o parte din analize.
CetÄƒÅ£enii
care nu au medic de familie ÅŸi cei care nu sunt asiguraÅ£i se vor putea
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adresa oricÄƒrui medic de familie. În cazul în care nu reuÅŸesc sÄƒ ajungÄƒ
la un medic de familie, vor putea sÄƒ apeleze la Autoritatea de SÄƒnÄƒtate
PublicÄƒ pentru a primi toate recomandÄƒrile necesare.
Programul
se desfÄƒÅŸoarÄƒ în 5 etape, care se deruleazÄƒ trimestrial, dupa cum
urmeazÄƒ: 1 iulie 2007-30 septembrie 2007, 1 octombrie 2007-31 decembrie
2007, 1 ianuarie 2007-31 martie 2008, 1 aprilie 2008-30 iunie 2008, 1
iulie 2008-30 septembrie 2008. În fiecare lunÄƒ, vor fi programaÅ£i
pacientii nÄƒscuti în una din lunile trimestrului respectiv. Exceptie
face trimestrul 5, când se vor consulta pacienÅ£ii care nu au fost
prinÅŸi în program în decursul celor 12 luni cât s-a desfÄƒÅŸurat
programul.
Concret, în luna iulie 2007, vor fi programaÅ£i pacientii
nascuti in lunile iulie, august ÅŸi septembrie. Programul incepe
derularea efectiva de îndatÄƒ ce pacientii primesc acasÄƒ cupoanele de
consultaÅ£ie. DacÄƒ din diferite motive, existÄƒ pacienti nÄƒscuti în
lunile amintite, care nu au putut fi programaÅ£i în acest an, atunci ei
vor fi reprogramaÅ£i în trimestrul 5 de derulare a programului.
În
vederea unei bune desfÄƒÅŸurari a acestui program, ASP Vrancea impreuna
cu CJAS au organizat sedinte comune de instruire a furnizorilor de
servicii medicale, a medicilor de familie si a managerilor
laboratoarelor de analize medicale.
MentionÄƒm cÄƒ pânÄƒ la aceastÄƒ
datÄƒ, toate cabinetele medicilor de familie ÅŸi toate laboratoarele din
judetul Vrancea au încheiat contracte cu CJAS Vrancea pentru derularea
acestui program.
De asemeni a apÄƒrut pe site-ul Ministerului
SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii Publice programul informatic, care va fi folosit de catre
medicii de familie. În paralel cu utilizarea acestuia, ASP Vrancea a
inceput distribuirea gratuitÄƒ cÄƒtre medicii de familie care nu au
calculatoare, a formularelor RISCOGRAME, pentru adulÅ£i ÅŸi copii.
CiteÅŸte aici mesajul ministrului.

Organigrama ASP Vrancea

Concurs directori 2009
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Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii organizeazÄƒ evaluarea cunoÅŸtinÅ£elor ÅŸi abilitÄƒÅ£ilor
manageriale pentru ocuparea funcÅ£iilor de director coordonator, director
coordonator adjunct asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ, director coordonator adjunct sÄƒnÄƒtate
publicÄƒ ÅŸi programe, director coordonator adjunct pentru control în sÄƒnÄƒtatea
publicÄƒ ÅŸi de director coordonator adjunct financiar contabil din cadrul
direcÅ£iilor de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene ÅŸi a Municipiului BucureÅŸti rÄƒmase
neocupate în sesiunea 18-22.05.2009.
Evaluarea va avea loc în perioada
15-16.06.2009 la sediul Institutului de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ BucureÅŸti din
str.Dr.Leonte nr.1-3, sect.6, BucureÅŸti.

ANUNÅ¢ MINISTERUL SÄ‚NÄ‚TÄ‚Å¢II nr.001

În conformitate cu prevederile OrdonanÅ£ei de UrgenÅ£Äƒ a
Guvernului nr.37/2009 privind unele mÄƒsuri de îmbunÄƒtÄƒÅ£ire a activitÄƒÅ£ii
administraÅ£iei publice, Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii organizeazÄƒ evaluarea cunoÅŸtinÅ£elor
ÅŸi abilitÄƒÅ£ilor manageriale pentru ocuparea funcÅ£iilor de director coordonator,
director coordonator adjunct asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ, director coordonator adjunct
sÄƒnÄƒtate publicÄƒ ÅŸi programe, director coordonator adjunct pentru control în
sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ ÅŸi de director coordonator adjunct financiar contabil din
cadrul direcÅ£iilor de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene ÅŸi a Municipiului
BucureÅŸti.

Evaluarea va avea loc în perioada 18-21.05.2009 la
sediul Institutului de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ BucureÅŸti din str.Dr.Leonte nr.1-3,
sect.6,BucureÅŸti.La aceastÄƒ evaluare pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ urmÄƒtoarele condiÅ£ii:

(1)pentru funcÅ£iile de director coordonator DSP, director coordonator adjunct asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ:
a) sunt cetÄƒÅ£eni români;
b) cunosc limba românÄƒ, scris si vorbit;
c) au capacitate deplinÄƒ de exercitiu;
d) au o stare de sÄƒnÄƒtate corespunzÄƒtoare, atestatÄƒ pe bazÄƒ de examen medical de specialitate;
e)
sunt titulari ai diplomei de Doctor-Medic / Diplomei de licenÅ£Äƒ de
doctor-medic eliberatÄƒ de facultÄƒÅ£ile de medicinÄƒ umanÄƒ cu drept de
liberÄƒ practicÄƒ sau/ÅŸi ai Certificatului de medic specialist/medic
primar în una din specialitÄƒÅ£ile medicale prevÄƒzute de Nomenclatorul
specialitÄƒÅ£ilor medicale, medico-dentare ÅŸi farmaceutice pentru reÅ£eaua
de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ aprobat prin OMSP nr.1509/2008;
f) nu au
fost condamnaÅ£i pentru sÄƒvârsirea unei infractiuni contra umanitÄƒtii,
contra statului sau contra autoritÄƒtii, de serviciu sau în legÄƒturÄƒ cu
serviciul, care împiedicÄƒ înfÄƒptuirea justitiei, de fals ori a unor
fapte de coruptie sau a unei infractiuni sÄƒvârsite cu intentie, cu
exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;
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g) nu au desfÄƒsurat activitate de politie politicÄƒ, astfel cum este definitÄƒ prin lege;

(2)
pentru funcÅ£iile director coordonator adjunct sÄƒnÄƒtate publicÄƒ ÅŸi
programe ÅŸi respectiv director coordonator adjunct pentru control în
sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ:
a) au cetÄƒtenia românÄƒ;
b) cunosc limba românÄƒ, scris si vorbit;
c) au capacitate deplinÄƒ de exercitiu;
d) au o stare de sÄƒnÄƒtate corespunzÄƒtoare, atestatÄƒ pe bazÄƒ de examen medical de specialitate;
e)
sunt titulari ai diplomei de Doctor-Medic / diplomei de licenÅ£Äƒ de
Doctor-Medic eliberatÄƒ de facultÄƒÅ£ile de medicinÄƒ umanÄƒ ÅŸi ai
certificatului de medic specialist/medic primar în una din
specialitÄƒÅ£ile : igienÄƒ, epidemiologie, sÄƒnÄƒtate publicÄƒ ÅŸi management,
medicinÄƒ de laborator ÅŸi medicina muncii, cu drept de liberÄƒ practicÄƒ;
f)
nu au fost condamnaÅ£i pentru sÄƒvârsirea unei infractiuni contra
umanitÄƒtii, contra statului sau contra autoritÄƒtii, de serviciu sau în
legÄƒturÄƒ cu serviciul, care împiedicÄƒ înfÄƒptuirea justitiei, de fals
ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sÄƒvârsite cu
intentie, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea ;
g) nu au desfÄƒsurat activitate de politie politicÄƒ, astfel cum este definitÄƒ prin lege;

(3) pentru funcÅ£ia director coordonator adjunct financiar contabil:
a) au cetÄƒtenia românÄƒ;
b) cunosc limba românÄƒ, scris si vorbit;
c) au capacitate deplinÄƒ de exercitiu;
d) au o stare de sÄƒnÄƒtate corespunzÄƒtoare, atestatÄƒ pe bazÄƒ de examen medical de specialitate
e) studii
universitare finalizate cu diplomÄƒ sau licenÅ£Äƒ în domeniul economic,
specializarea : finanÅ£e, contabilitate , finanÅ£e- bÄƒnci ÅŸi vechime de
5 ani în specialitatea studiilor;
RECTIFICARE
Pentru
functia de director coordonator adjunct financiar contabil se pot
prezenta candidatii cu studii economice universitare de lunga durata
absolvite cu diploma/licenta si vechime de 5 ani in domeniul
financiar-contabil.
f) nu au fost condamnaÅ£i pentru
sÄƒvârsirea unei infractiuni contra umanitÄƒtii, contra statului sau
contra autoritÄƒtii, de serviciu sau în legÄƒturÄƒ cu serviciul, care
împiedicÄƒ înfÄƒptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie
sau a unei infractiuni sÄƒvârsite cu intentie, cu exceptia situatiei în
care a intervenit reabilitarea
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g) nu au desfÄƒsurat activitate de politie politicÄƒ, astfel cum este definitÄƒ prin lege;

Înscrierea se face în perioada 4-12.05.2009.
CandidaÅ£ii depun
la registratura Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii , un proiect de management ÅŸi un
dosar care sÄƒ conÅ£inÄƒ urmÄƒtoarele documente :

a) cerere de înscriere cu precizarea funcÅ£iei ÅŸi a direcÅ£iei sanitare publice pentru care candideazÄƒ b) copie dupÄƒ cartea
de identitate;
c) certificat de sÄƒnÄƒtate tip A5 care sÄƒ ateste starea de sÄƒnÄƒtate;
d)
copie legalizatÄƒ dupÄƒ diploma de doctor medic sau/ ÅŸi certificatul de
medic specialist /medic primar ÅŸi dupÄƒ caz copie legalizatÄƒ dupÄƒ
diploma de studii universitare de lungÄƒ duratÄƒ respectiv de licenÅ£Äƒ în
domeniul economic, specializarea : finanÅ£e, contabilitate , finanÅ£ebÄƒnci ;
e) dovadÄƒ de drept de liberÄƒ practicÄƒ a profesiei de medic/
ÅŸi dupÄƒ caz copie dupÄƒ caretea de muncÄƒ/ adeverinÅ£Äƒ eliberatÄƒ de
angajator din care sÄƒ rezulte vechimea de 5 ani în specialitatea
studiilor economice ;
f) cazier judiciar;
g) declaraÅ£ie pe propria rÄƒspundere cÄƒ nu a desfÄƒsurat activitate de politie politicÄƒ, astfel cum este definitÄƒ prin lege

Proiectul de management trebuie sÄƒ cuprindÄƒ
strategia de management/dezvoltare a domeniului de activitate specificÄƒ
funcÅ£ei pentru care candideazÄƒ elaboratÄƒ conform planului anexat, pe o
perioadÄƒ de maximum 4 ani. La elaborarea proiectului se va avea în
vedere structura organizatoricÄƒ aprobatÄƒ de conducerea Ministerului
SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii pentru fiecare dintre funcÅ£iile de director coordonator ÅŸi
coordonator adjunct .
DirecÅ£iile de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene ÅŸi
a Municipiului BucureÅŸti vor pune la dispoziÅ£ia candidaÅ£ilor necesarul
de date în vederea elaborÄƒrii proiectelor de management conform
structurii specifice aprobate pentru fiecare din funcÅ£iile pentru care
se face evaluarea.

Evaluarea se va desfÄƒÅŸura conform planificÄƒrii care va fi afiÅŸatÄƒ pe site-ul MS în data de 13.05.2009.

Evaluarea cunoÅŸtinÅ£elor ÅŸi abilitÄƒÅ£ilor manageriale
pentru ocuparea funcÅ£iilor de director coordonator, de director
coordonator adjunct menÅ£ionate se face pe baza proiectelor de
management depuse de candidaÅ£i ÅŸi a probei de susÅ£inere a acestuia.
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Proiectele
de management se puncteazÄƒ cu maxim 80 de puncte conform baremului
prevÄƒzut de structura specificÄƒ aprobatÄƒ iar proba de susÅ£inere a
proiectului cu maxim 20 de puncte . Punctajul final obÅ£inut de candidat
în urma evaluÄƒrii reprezintÄƒ suma punctajului acordat proiectului de
management ÅŸi a punctajului obÅ£inut la proba de susÅ£inere a proiectului.
Rezultatele
se afiÅŸeazÄƒ la finalul fiecÄƒrei zile de evaluare la sediul Institutului
de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ BucureÅŸti. Eventualele contestaÅ£ii privind
rezultatul evaluÄƒrii se depun la Comisia de contestaÅ£ii în termen de
1 ora de la afiÅŸarea punctajelor ÅŸi se soluÅ£ioneazÄƒ în termen de 24 de
ore de la depunere la sediul Institutului de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ
BucureÅŸti. Candidatul va semna pe contestaÅ£ie de luare la cunoÅŸtinÅ£Äƒ a
modului de soluÅ£ionare.
Clasificarea candidaÅ£ilor se alcÄƒtuieÅŸte
pe judeÅ£e/Municipiul BucureÅŸti ÅŸi respectiv pe funcÅ£ii . Sunt cuprinÅŸi
în clasificare candidaÅ£ii care au obÅ£inut minim 60 de puncte.
[MS]

AnunÅ£ 10.04.2008

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 188/1999
privind statutul funcÅ£ionarilor publici (R2) ÅŸi ale HG nr. 1209/2003 privind
organizarea ÅŸi dezvoltarea carierei funcÅ£ionarilor publici, Autoritatea de
SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea cu sediul în FocÅŸani, B-dul GÄƒrii nr. 14, organizeazÄƒ
concurs pentru ocuparea urmÄƒtoarelor funcÅ£ii publice de execuÅ£ie:

- un post consilier cls. I gradul asistent la
Compartimentul asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ ambulatorie de specialitate
CondiÅ£ii
specifice:
*studii superioare de lungÄƒ duratÄƒ din cadrul UMF profil medicinÄƒ,
absolvite cu diplomÄƒ de licenÅ£Äƒ;
*minim un an vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitÄƒrii funcÅ£iei publice.

- un post referent cls. III gradul asistent la
Compartimentul asistenÅ£Äƒ comunitarÄƒ/înregistrare/ evaluare asistenÅ£i
medicali
CondiÅ£ii specifice:
*minim studii medii sanitare;
*minim 6
luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitÄƒrii funcÅ£iei
publice;
*asistent medical medicinÄƒ generalÄƒ.
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CandidaÅ£ii trebuie sÄƒ îndeplineascÄƒ condiÅ£iile prevÄƒzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 (R2) ÅŸi condiÅ£iile specifice menÅ£ionate pentru fiecare post.

Concursul se organizeazÄƒ la sediul ASP Vrancea, dupÄƒ cum urmeazÄƒ:

-12.05.2008 ora 10.00 proba scrisÄƒ
-13.05.2008 ora 14.00 interviul

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul ASP
Vrancea &ndash; Biroul RUNOS în termen de 20 de zile de la data publicÄƒrii anunÅ£ului
ÅŸi trebuie sÄƒ conÅ£inÄƒ în mod obligatoriu documentele prevÄƒzute la art. 8 alin. 1
din Anexa nr. 1 la HG nr. 1209/2003 ÅŸi anume:
a)copia actului de
identitate;
b)formularul de înscriere (se obÅ£ine de la Biroul
RUNOS);
c)copiile diplomelor de studii ÅŸi ale altor acte care atestÄƒ
efectuarea unor specializÄƒri;
d)copia carnetului de muncÄƒ sau, dupÄƒ caz, o
adeverinÅ£Äƒ care sÄƒ ateste vechimea în muncÄƒ ÅŸi, dupÄƒ caz, în
specialitate;
e)cazierul judiciar;
f)adeverinÅ£Äƒ care sÄƒ ateste starea de
sÄƒnÄƒtate corespunzÄƒtoare;
g)copia fiÅŸei de evaluare a performanÅ£elor
profesionale individuale sau, dupÄƒ caz, recomandarea de la ultimul loc de
muncÄƒ;
h)declaraÅ£ia pe propria rÄƒspundere sau adeverinÅ£Äƒ care sÄƒ ateste cÄƒ nu
a desfÄƒÅŸurat activitÄƒÅ£i de poliÅ£ie politicÄƒ.

Copiile de pe actele menÅ£ionate mai sus se prezintÄƒ însoÅ£ite de
documentele originale, care se certificÄƒ pentru conformitate de cÄƒtre
secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

RelaÅ£ii suplimentare se pot obÅ£ine la telefon 0237/225979 interior 151 ÅŸi
159.

Bibliografia este anexatÄƒ prezentului anunÅ£.
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Serviciul RUNOS 10.04.2008

BIBLIOGRAFIE

Consilier cls. I gr. asistent
La Compartimentul asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ ambulatorie de specialitate

Legea nr. 188/1999 (R2) privind statutul funcÅ£ionarilor publici
- Cap. V Drepturi ÅŸi îndatoriri
- Cap. VIII SancÅ£iunile disciplinare ÅŸi rÄƒspunderea funcÅ£ionarilor publici

Ordinul Ministrului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii Publice nr. 880/2006 privind aprobarea
Regulamentului de organizare ÅŸi funcÅ£ionare a autoritÄƒÅ£ilor de sÄƒnÄƒtate
publicÄƒ judeÅ£ene ÅŸi a structurii organizatorice a acestor autoritÄƒÅ£i,
cu modificÄƒrile ÅŸi completÄƒrile ulterioare.

Legea nr. 95/1996 privind reforma în domeniul sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, cu modificÄƒrile ÅŸi completÄƒrile ulterioare
Titlul III AsistenÅ£a medicalÄƒ primarÄƒ
Titlul VII Spitalele

Ordinul Ministrului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii Publice nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului.

OrdonanÅ£a Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea ÅŸi
funcÅ£ionarea cabinetelor medicale, republicatÄƒ, cu modificÄƒrile ÅŸi
completÄƒrile ulterioare.

OrdonanÅ£a de UrgenÅ£Äƒ a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea ÅŸi
funcÅ£ionarea cabinetelor de liberÄƒ practicÄƒ pentru servicii publice
conexe actului medical, aprobatÄƒ cu modificÄƒri ÅŸi completÄƒri prin Legea
nr. 598/2001.

BIBLIOGRAFIE

Referent cls. III gr. asistent
La Compartimentul asistenÅ£Äƒ comunitarÄƒ/înregistrare/
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evaluare asistenÅ£i medicali

Legea nr. 188/1999 (R2) privind statutul funcÅ£ionarilor publici
- Cap. V Drepturi ÅŸi îndatoriri
- Cap. VIII SancÅ£iunile disciplinare ÅŸi rÄƒspunderea funcÅ£ionarilor publici

Ordinul Ministrului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii Publice nr. 880/2006 privind aprobarea
Regulamentului de organizare ÅŸi funcÅ£ionare a autoritÄƒÅ£ilor de sÄƒnÄƒtate
publicÄƒ judeÅ£ene ÅŸi a structurii organizatorice a acestor autoritÄƒÅ£i,
cu modificÄƒrile ÅŸi completÄƒrile ulterioare.

Legea nr. 95/1996 privind reforma în domeniul sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, cu modificÄƒrile ÅŸi completÄƒrile ulterioare
Titlul V AsistenÅ£Äƒ medicalÄƒ comunitarÄƒ

Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical
ÅŸi a profesiei de moaÅŸÄƒ, precum ÅŸi organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea
Ordinului asistenÅ£ilor medicali ÅŸi moaÅŸelor din România.

AnunÅ£ 03.04.2008

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 188/1999 privind statutul
funcÅ£ionarilor publici (R2) ÅŸi ale HG nr. 1209/2003 privind organizarea ÅŸi
dezvoltarea carierei funcÅ£ionarilor publici, Autoritatea de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ
Vrancea cu sediul în FocÅŸani, B-dul GÄƒrii nr. 14, organizeazÄƒ concurs pentru
ocuparea urmÄƒtoarelor funcÅ£ii publice de execuÅ£ie:

- 1(unu) post consilier juridic cls. I gradul asistent la
Compartimentul juridic
CondiÅ£ii specifice:
*studii superioare de lungÄƒ
duratÄƒ în profilul ÅŸtiinÅ£e juridice, specializarea drept, absolvite cu diplomÄƒ
de licenÅ£Äƒ;
*minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitÄƒrii funcÅ£iei publice.
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-1(unu) post referent cls. III gr. superior la Comp.
supraveghere/control boli profesionale
CondiÅ£ii specifice:
*minim studii
medii sanitare;
*minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitÄƒrii funcÅ£iei publice;
*asistent medical principal igienÄƒ.

CandidaÅ£ii trebuie sÄƒ îndeplineascÄƒ condiÅ£iile prevÄƒzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind statutul funcÅ£ionarilor publici (R2) pentru a ocupa o
funcÅ£ie publicÄƒ ÅŸi condiÅ£iile specifice menÅ£ionate pentru fiecare post.

Concursul se organizeazÄƒ la sediul ASP Vrancea, dupÄƒ cum urmeazÄƒ:

- 5.05.2008 ora 10.00 proba scrisÄƒ
- 6.05.2008 ora 14.00 interviul

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul ASP Vrancea &ndash; Biroul
RUNOS în termen de 20 de zile de la data publicÄƒrii anunÅ£ului ÅŸi trebuie sÄƒ
conÅ£inÄƒ în mod obligatoriu documentele prevÄƒzute la art. 8 alin. 1 din Anexa nr.
1 la HG nr. 1209/2003 ÅŸi anume:
a)copia actului de
identitate;
b)formularul de înscriere (se obÅ£ine de Biroul
RUNOS);
c)copiile diplomelor de studii ÅŸi ale altor acte care atestÄƒ
efectuarea unor specializÄƒri;
d)copia carnetului de muncÄƒ sau, dupÄƒ caz, o
adeverinÅ£Äƒ care sÄƒ ateste vechimea în muncÄƒ ÅŸi, dupÄƒ caz, în
specialitate;
e)cazierul judiciar;
f)adeverinÅ£Äƒ care sÄƒ ateste starea de
sÄƒnÄƒtate corespunzÄƒtoare;
g)copia fiÅŸei de evaluare a performanÅ£elor
profesionale individuale sau, dupÄƒ caz, recomandarea de la ultimul loc de
muncÄƒ;
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h)declaraÅ£ia pe propria rÄƒspundere sau adeverinÅ£Äƒ care sÄƒ ateste cÄƒ nu
a desfÄƒÅŸurat activitÄƒÅ£i de poliÅ£ie politicÄƒ.

Copiile de pe actele menÅ£ionate mai sus se prezintÄƒ însoÅ£ite de documentele
originale, care se certificÄƒ pentru conformitate de cÄƒtre secretariatul comisiei
de concurs, sau în copii legalizate.

RelaÅ£ii suplimentare se pot obÅ£ine la telefon 0237/225979 interior 151 ÅŸi
159.
Bibliografia este anexatÄƒ prezentului anunÅ£.

Serviciul RUNOS 03.04.2008

BIBLIOGRAFIE

Consilier juridic asistent

1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcÅ£ionarilor publici (R2);

2. Legea nr. 53/2003 &ndash; Codul muncii cu modificÄƒrile ÅŸi completÄƒrile ulterioare;

3. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii cu modificÄƒrile ÅŸi completÄƒrile ulterioare;
TITLUL I &ndash; SÄƒnÄƒtatea publicÄƒ
IV &ndash; AsistenÅ£a medicalÄƒ de urgenÅ£Äƒ
VII &ndash; Spitalele
VIII &ndash; AsigurÄƒri sociale de sÄƒnÄƒtate

4. OMSP nr. 880/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare
ÅŸi funcÅ£ionare a autoritÄƒÅ£ilor de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene, respectiv
a municipiului BucureÅŸti ÅŸi a structurii organizatorice a acestor
autoritÄƒÅ£i, cu modificÄƒrile ÅŸi completÄƒrile ulterioare;

5. OMSP nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea InspecÅ£iei sanitare de stat;
http://www.dspvn.ro
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6. OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziÅ£ie
publicÄƒ, a contractelor de concesiune de lucrÄƒri publice ÅŸi a
contractelor de concesiune servicii cu modificÄƒrile ÅŸi completÄƒrile
ulterioare;

7. Legea nr. 98/1994 privind stabilirea ÅŸi sancÅ£ionarea
contravenÅ£iilor la normele legale de igienÄƒ ÅŸi sÄƒnÄƒtate publicÄƒ, cu
modificÄƒrile ÅŸi completÄƒrile ulterioare;

8. OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenÅ£iilor cu modificÄƒrile ÅŸi completÄƒrile ulterioare.

BIBLIOGRAFIE

Referent cls. III gr. superior
la Compartimentul supraveghere/control boli profesionale

Legea nr. 319/2006 securitÄƒÅ£ii ÅŸi sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii în muncÄƒ

HG nr. 355/2007 privind supravegherea sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii lucrÄƒtorilor

Legea nr. 188/1999 privind statutul funcÅ£ionarilor publici (R2)
- Cap. V Drepturi ÅŸi îndatoriri
- Cap. VIII sancÅ£iunile disciplinare

Ordinul Ministrului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii Publice nr. 880/2006 privind aprobarea
Regulamentului de organizare ÅŸi funcÅ£ionare a autoritÄƒÅ£ilor de sÄƒnÄƒtate
publicÄƒ judeÅ£ene ÅŸi a structurii organizatorice a acestor autoritÄƒÅ£i;

Ordinul Ministrului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii Publice nr. 570/2007 privind aprobarea
Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea ÅŸi finanÅ£area
programelor naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate, responsabilitÄƒÅ£ile în monitorizarea
ÅŸi controlul acestora, detalierea pe subprograme ÅŸi activitÄƒÅ£i,
indicatori specifici, precum ÅŸi unitÄƒÅ£ile prin care se deruleazÄƒ
acestea în anul 2007.
http://www.dspvn.ro

Powered by Joomla!

Generat: 19 August, 2018, 04:22

Directia de Sanatate Publica Vrancea - Romania - Ministerul Sanatatii

Miercuri, 24 Februarie 2010

Comunicat de presa din 10.12.2009

Pentru limitarea rÄƒspandirii virusului A/H1N1, Comitetul naÅ£ional pentru gripÄƒ din cadrul Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii a decis
ÅŸedinÅ£a din data de 26.11.2009, organizarea, pentru media, a unor sesiuni de vaccinare, având în vedere cÄƒ jurnaliÅŸtii
reprezinta o categorie de populaÅ£ie cu risc crescut de a contacta ÅŸi de a rÄƒspândi virusul. JurnaliÅŸtii din presa localÄƒ care
doresc sÄƒ se vaccineze se pot prezenta, în perioada 14-22 decembrie 2009, la cabinetul special amenajat în cadrul
DirecÅ£iei de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea, între orele 10.00- 12.00, cu excepÅ£ia zilelor de sâmbÄƒtÄƒ ÅŸi duminicÄƒ, cu ac
identitate ÅŸi legitimaÅ£ia de serviciu.
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