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CAPITOLUL I: DispoziÅ£ii generale
Art. 1

DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea este serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridicÄƒ, subordonat
Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, reprezentând autoritatea de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ la nivel local, care realizeazÄƒ politicile ÅŸi progra
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 sÄƒnÄ

Art. 2

DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea evalueazÄƒ, coordoneazÄƒ ÅŸi monitorizeazÄƒ modul de asigurare a asistenÅ£e
medicale curative ÅŸi profilactice din unitÄƒÅ£ile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unitÄƒÅ£ile sanitare din
subordinea Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, luând mÄƒsuri pentru asigurarea accesului la asistenÅ£a medicalÄƒ a oricÄƒrei persoan
raza judeÅ£ului.
Art. 3

DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea, prin serviciile de supraveghere medicalÄƒ, coordoneazÄƒ, organizeazÄƒ, evaluea
participÄƒ la realizarea programelor naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate ce se deruleazÄƒ în teritoriul arondat ÅŸi exercitÄƒ atribuÅ£ii spe
de control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ, în domeniile de competenÅ£Äƒ, prin personalul împuternicit de Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii.
Art. 4

DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea, în colaborare cu autoritÄƒÅ£ile locale, cu instituÅ£ii de învÄƒÅ£Äƒmânt ÅŸi orga
guvernamentale ÅŸi nonguvernamentale, organizeazÄƒ activitÄƒÅ£i în domeniul medical al sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii publice.
Art. 5

(1) DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea,coordoneazÄƒ serviciile de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ din teritoriu, organizeazÄƒ
coordoneazÄƒ ÅŸi participÄƒ la asistenÅ£a medicalÄƒ în caz de calamitÄƒÅ£i, epidemii, catastrofe ÅŸi alte situaÅ£ii deosebite,
organizeazÄƒ, coordoneazÄƒ ÅŸi rÄƒspunde de pregÄƒtirea reÅ£elei sanitare pentru apÄƒrare, sub coordonarea Ministerului
SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii.
(2) DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea participÄƒ la coordonarea acordÄƒrii primului ajutor calificat împreunÄƒ cu
inspectoratul pentru situaÅ£ii de urgenÅ£Äƒ ÅŸi cu alte structuri ale Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii.
Art. 6
(1) DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea organizeazÄƒ culegerea ÅŸi prelucrarea datelor statistice de la toÅ£i furnizorii
servicii medicale, indiferent de forma de organizare, întocmeÅŸte ÅŸi transmite rapoarte statistice periodice cÄƒtre instituÅ£iile
desemnate în acest scop.
(2)FurnizeazÄƒ date statistice cÄƒtre alte autoritÄƒÅ£i, la solicitare, cu respectarea confidenÅ£ialitÄƒÅ£ii datelor personale.
Art. 7

DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea avizeazÄƒ ÅŸi supune aprobÄƒrii conducerii Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii propune
structura organizatoricÄƒ, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului ÅŸi a denumirilor unitÄƒÅ£ilor sanitare din
subordine.
Art. 8

DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea desemneazÄƒ reprezentanÅ£i în consiliul de administrare al spitalelor din subordi
precum ÅŸi din unitÄƒÅ£ile din subordinea autoritÄƒÅ£ilor administraÅ£iei publice locale.
Art. 9
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DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea monitorizeazÄƒ afiÅŸarea pe site-ul spitalelor publice a proiectelor bugetelor de
venituri ÅŸi cheltuieli ÅŸi analizeazÄƒ execuÅ£ia bugetelor de venituri ÅŸi cheltuieli lunare ÅŸi trimestriale, pe care le înainteazÄ
Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, pentru unitÄƒÅ£ile subordonate.
Art. 10
La cererea unor persoane fizice sau juridice, DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea efectueazÄƒ, potrivit dispoziÅ£iilor
legale, servicii medicale de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative în vigoare.
Art. 11
Veniturile realizate de DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea constituie venituri proprii, care se folosesc în condiÅ£iile
legii. CAPITOLUL II: AtribuÅ£ii generale
Art. 12
Directorul executiv al direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:

a)organizeazÄƒ ÅŸi coordoneazÄƒ, dupÄƒ caz, întreaga activitate a unitÄƒÅ£ii din directa subordine ÅŸi evalueazÄƒ ÅŸi coor
asistenÅ£a medicalÄƒ de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ, promovarea sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii ÅŸi medicinei preventive, asistenÅ£a medicalÄƒ de
curativÄƒ, de recuperare medicalÄƒ, asistenÅ£a medico-socialÄƒ, care se acordÄƒ prin unitÄƒÅ£ile sanitare publice sau private,
teritoriul administrativ;

b)coordoneazÄƒ ÅŸi controleazÄƒ implementarea ÅŸi realizarea programelor naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate, pe care le deruleazÄ
teritoriul arondat, în scopul îndeplinirii obiectivelor ÅŸi realizÄƒrii indicatorilor, prin desfÄƒÅŸurarea activitÄƒÅ£ilor specifice la niv
local;

c)solicitÄƒ elaborarea ÅŸi coordoneazÄƒ implementarea programelor locale de sÄƒnÄƒtate în concordanÅ£Äƒ cu prioritÄƒÅ£il
sÄƒnÄƒtate publicÄƒ identificate la nivel local;

d)evalueazÄƒ anual rezultatele activitÄƒÅ£ii ÅŸi propune strategiile pentru ameliorarea stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate a populaÅ£iei din
teritoriu;

e)analizeazÄƒ periodic starea de sÄƒnÄƒtate a populaÅ£iei din teritoriul arondat, în scopul identificÄƒrii principalelor probleme
sÄƒnÄƒtate publicÄƒ, ÅŸi alocÄƒ prioritar resursele de care dispune pentru intervenÅ£iile cu cea mai mare eficienÅ£Äƒ în amelio
stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate;

f)informeazÄƒ Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii ÅŸi autoritÄƒÅ£ile administraÅ£iei publice locale asupra stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate a popu
asupra concluziilor care rezultÄƒ din evaluare, periodic ÅŸi ori de câte ori considerÄƒ necesar, ÅŸi coordoneazÄƒ elaborarea
raportului anual asupra stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate a comunitÄƒÅ£ii la nivel judeÅ£ean;

g)asigurÄƒ supravegherea ÅŸi aplicarea legislaÅ£iei de cÄƒtre instituÅ£iile ÅŸi organismele care au responsabilitÄƒÅ£i în dom
sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii publice ÅŸi de cÄƒtre unitÄƒÅ£ile sanitare din sectorul privat de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ, colaborând în acest sco
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)respectÄƒ ÅŸi implementeazÄƒ reglementÄƒrile Legii responsabilitÄƒÅ£ii fiscal-bugetare nr. 69/2010 ÅŸi aplicÄƒ la termen m
dispuse de Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, conform dispoziÅ£iilor legale în vigoare;
j)coordoneazÄƒ activitatea de audit public intern din cadrul direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene, precum ÅŸi auditul
public exercitat la nivelul unitÄƒÅ£ilor sanitare aflate în subordine, conform legii;
k)emite documente de reglementare în conformitate cu prevederile legislaÅ£iei în vigoare;

l)propune ÅŸi înainteazÄƒ spre aprobare Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii lista personalului împuternicit pentru desfÄƒÅŸurarea act
control în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ;

m)supravegheazÄƒ activitatea serviciilor de ambulanÅ£Äƒ judeÅ£ene ÅŸi al municipiului BucureÅŸti ÅŸi încheie contractul de
management cu managerul general al serviciului de ambulanÅ£Äƒ;

n)numeÅŸte conducerea interimarÄƒ a serviciilor de ambulanÅ£Äƒ judeÅ£ene ÅŸi al municipiului BucureÅŸti pânÄƒ la ocupar
concurs a funcÅ£iilor de conducere care fac parte din comitetul director;
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o)colaboreazÄƒ cu autoritÄƒÅ£ile administraÅ£iei publice centrale ÅŸi locale în vederea îndeplinirii atribuÅ£iilor ce revin
direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene;
p)desemneazÄƒ reprezentanÅ£ii direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene în consiliile de administraÅ£ie ale spitalelor
publice, conform prevederilor legale în vigoare;

q)propune conducerii Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii mÄƒsuri pentru îmbunÄƒtÄƒÅ£irea activitÄƒÅ£ii managerilor de spital, în caz
constatÄƒrii nerealizÄƒrii indicatorilor prevÄƒzuÅ£i în contractul de management, pentru unitÄƒÅ£ile din subordine;
r)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 ÅŸi controleazÄƒ respectarea normativelor de personal ale
instituÅ£iilor publice din subordine;

s)coordoneazÄƒ fundamentarea finanÅ£Äƒrii ÅŸi propune Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii alocarea resurselor necesare desfÄƒÅŸ
activitÄƒÅ£ii;
t)evalueazÄƒ periodic performanÅ£ele profesionale pentru personalul din subordine ÅŸi acordÄƒ calificativul anual;
u)desemneazÄƒ participanÅ£i în comisiile de examinare pentru examene ÅŸi concursuri;

v)stabileÅŸte proceduri de informare a opiniei publice cu privire la rezultatele activitÄƒÅ£ilor de control în sÄƒnÄƒtatea publicÄ
alte situaÅ£ii cu risc pentru populaÅ£ie;
x)în vederea organizÄƒrii activitÄƒÅ£ii, directorul executiv emite dispoziÅ£ii;
z)îndeplineÅŸte orice alte atribuÅ£ii stabilite de conducerea Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, conform prevederilor legale.
Art. 13
Directorul executiv adjunct economic al direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene, are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:
a)coordoneazÄƒ ÅŸi rÄƒspunde de activitÄƒÅ£ile serviciului economic administrativ, cuprinzând birourile buget-finanÅ£e,
contabilitate, achiziÅ£ii publice ÅŸi serviciul administrativ ÅŸi mentenanÅ£a;
b)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;

c)asigurÄƒ respectarea disciplinei financiare ÅŸi bugetare la nivelul direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene ÅŸi controle
aceste activitÄƒÅ£i la nivelul unitÄƒÅ£ilor din coordonare;
d)aplicÄƒ la termen mÄƒsurile dispuse de Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, conform dispoziÅ£iilor legale în vigoare;

e)rÄƒspunde de organizarea ÅŸi Å£inerea la zi a contabilitÄƒÅ£ii patrimoniului aflat în administrare ÅŸi a execuÅ£iei bugetare;
f)rÄƒspunde de realitatea ÅŸi exactitatea datelor cuprinse în situaÅ£iile financiare centralizate trimestriale ÅŸi anuale, precum
de prezentarea acestora la termenul stabilit de organul ierarhic superior;
g)propune Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii indicatorii financiari ce urmeazÄƒ a fi incluÅŸi în legea anualÄƒ a bugetului de stat;

h)rÄƒspunde de executarea indicatorilor economico-financiari din bugetul propriu ÅŸi urmÄƒreÅŸte executarea acestora în baz
bugetului aprobat;
i)rÄƒspunde de avizarea ÅŸi repartizarea, dupÄƒ caz, a bugetului alocat pentru implementarea ÅŸi derularea programelor
naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate la unitÄƒÅ£ile sanitare din subordine ÅŸi urmÄƒreÅŸte utilizarea eficientÄƒ a fondurilor alocate;
j)elaboreazÄƒ propuneri de casare ÅŸi transfer de bunuri materiale, pe care le înainteazÄƒ Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
k)rÄƒspunde de întocmirea lunarÄƒ a execuÅ£iei bugetului de stat, pe care o înainteazÄƒ Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
l)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;
m)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;
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n)rÄƒspunde de efectuarea finanÅ£Äƒrii lunare, a acÅ£iunilor de sÄƒnÄƒtate de la nivelul unitÄƒÅ£ilor subordonate; rÄƒspund
contractarea ÅŸi decontarea sumelor, reprezentând drepturi salariale ÅŸi cheltuieli materiale, în conformitate cu prevederile
legale, pentru cabinetele din structura unitÄƒÅ£ilor sanitare transferate la autoritÄƒÅ£ile administraÅ£iei publice locale
(cabinete de medicinÄƒ sportivÄƒ, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM, cercetare, rezidenÅ£i an I-VII, UPU UPU SMURD); rÄƒspunde de efectuarea finanÅ£Äƒrii lunare a sumelor transferate autoritÄƒÅ£ilor administraÅ£iei publice locale
pentru asistenÅ£a medicalÄƒ comunitarÄƒ; rÄƒspunde de contractarea cu autoritÄƒÅ£ile administraÅ£iei publice locale ÅŸi
decontarea sumelor reprezentând drepturi salariale ale medicilor, medicilor dentiÅŸti, asistenÅ£ilor medicali din cabinetele
medicale din unitÄƒÅ£ile de învÄƒÅ£Äƒmânt; rÄƒspunde de finanÅ£area lunarÄƒ a unitÄƒÅ£ilor medico-sociale în conformitate c
prevederile legale;
o)stabileÅŸte necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrÄƒri de investiÅ£ii, consolidÄƒri clÄƒdiri ÅŸi reparaÅ£ii capitale
pentru unitÄƒÅ£ile subordonate;

p)analizeazÄƒ periodic modul de derulare a procesului investiÅ£ional ÅŸi solicitÄƒ ordonatorului principal de credite modificÄƒr
valorice ale creditelor repartizate anual pe obiective de investiÅ£ii, acolo unde este cazul.
Art. 14

Directorul executiv adjunct de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ al direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene, cu pregÄƒtire profesiona
specialist/primar în specialitÄƒÅ£ile de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ, epidemiologie ÅŸi igienÄƒ, coordoneazÄƒ ÅŸi rÄƒspunde de activit
departamentului de supraveghere în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ ÅŸi ale serviciului de control în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ.
Art. 15

Departamentul de supraveghere în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ este condus de un medic ÅŸef, cu pregÄƒtire profesionalÄƒ de medic
specialist/primar în specialitÄƒÅ£ile de epidemiologie, igienÄƒ sau sÄƒnÄƒtate publicÄƒ, care coordoneazÄƒ activitÄƒÅ£ile servi
supraveghere ÅŸi control boli transmisibile, evaluarea factorilor de risc din mediul de viaÅ£Äƒ ÅŸi muncÄƒ, evaluarea ÅŸi
promovarea sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, respectiv laboratorul de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ, cu urmÄƒtoarele atribuÅ
a)organizeazÄƒ, coordoneazÄƒ ÅŸi monitorizeazÄƒ activitatea serviciilor din subordine directÄƒ;

b)organizeazÄƒ, coordoneazÄƒ ÅŸi monitorizeazÄƒ activitatea de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ desfÄƒÅŸuratÄƒ de furnizorii de servic
indiferent de forma de organizare;

c)coordoneazÄƒ la nivel teritorial ÅŸi rÄƒspunde de desfÄƒÅŸurarea activitÄƒÅ£ilor de prevenire ÅŸi limitare a rÄƒspândirii bo
transmisibile, inclusiv în situaÅ£ii de risc epidemiologie;
d)coordoneazÄƒ ÅŸi controleazÄƒ modul de constituire, gestionare ÅŸi reîntregire a rezervei antiepidemice judeÅ£ene;
e)coordoneazÄƒ ÅŸi participÄƒ la implementarea la nivel judeÅ£ean a activitÄƒÅ£ilor prevÄƒzute în programele naÅ£ionale
specifice de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ;
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 specifice de sÄƒnÄƒtate de la unitÄƒÅ£ile sanitar
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 l
local;

i)desemneazÄƒ coordonatorii locali ai programelor de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ din rândul personalului propriu ÅŸi aprobÄƒ numire
coordonatorilor locali propuÅŸi de unitÄƒÅ£ile sanitare din subordine;
j)organizeazÄƒ la nivel local activitatea de management al programului de imunizÄƒri a populaÅ£iei eligibile, desemnatÄƒ prin
calendarul naÅ£ional de vaccinare, precum ÅŸi în situaÅ£iile de risc identificate;

k)organizeazÄƒ culegerea ÅŸi prelucrarea informaÅ£iilor statistice medicale din domeniul sÄƒu de competenÅ£Äƒ, primite de l
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 reglementÄƒrii, conform legislaÅ£iei în vigo
m)coordoneazÄƒ activitÄƒÅ£ile de consultanÅ£Äƒ de specialitate la cererea terÅ£ilor;
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n)participÄƒ la elaborarea raportului stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate a comunitÄƒÅ£ii ÅŸi a raportului stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate în relaÅ£ie c
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 pla
judeÅ£ean sau local;
p)rÄƒspunde de utilizarea eficientÄƒ a bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli alocat activitÄƒÅ£ilor ÅŸi structurilor din subordine;
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. 16

Serviciul de control în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ este condus de un ÅŸef serviciu - inspector ÅŸef, cu pregÄƒtire profesionalÄƒ med
specialist/primar în specialitÄƒÅ£ile de igienÄƒ sau sÄƒnÄƒtate publicÄƒ, ÅŸi are în responsabilitate ÅŸi coordonare activitÄƒÅ£
compartimentului pentru inspecÅ£ie de mediu, aliment, muncÄƒ, colectivitÄƒÅ£i de copii ÅŸi radiaÅ£ii, respectiv compartimentul
de control unitÄƒÅ£i ÅŸi servicii de sÄƒnÄƒtate din teritoriul administrativ, cu urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:
a)organizeazÄƒ ÅŸi implementeazÄƒ activitatea de control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ la nivel judeÅ£ean;

b)propune conducerii direcÅ£iei lista persoanelor care urmeazÄƒ a fi împuternicite pentru desfÄƒÅŸurarea activitÄƒÅ£ii de con
în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ, în vederea aprobÄƒrii de cÄƒtre Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
c)elaboreazÄƒ planul tematic anual al activitÄƒÅ£ii de control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ la nivel judeÅ£ean;
d)rÄƒspunde de utilizarea eficientÄƒ a bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli alocat activitÄƒÅ£ilor specifice ÅŸi structurilor din
subordine;

e)stabileÅŸte ÅŸi aplicÄƒ mÄƒsurile necesare pentru îmbunÄƒtÄƒÅ£irea activitÄƒÅ£ii de control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ la ni

f)constatÄƒ ÅŸi sancÅ£ioneazÄƒ contravenÅ£iile la normele igienico-sanitare, la normele de prevenire ÅŸi combatere a bolilor
transmisibile ÅŸi infecÅ£iilor nosocomiale, respectiv bolilor profesionale, la nivel judeÅ£ean;
g)organizeazÄƒ ÅŸi implementeazÄƒ la nivel judeÅ£ean acÅ£iuni de control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ, inclusiv în situaÅ£ii de
calamitÄƒÅ£i naturale, evenimente deosebite, epidemii;

h)organizeazÄƒ, evalueazÄƒ ÅŸi monitorizeazÄƒ, prin serviciul de control unitÄƒÅ£i ÅŸi servicii de sÄƒnÄƒtate, modul de impl
ÅŸi derularea programelor naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate specifice ÅŸi rÄƒspunde pentru transmiterea indicatorilor rezultaÅ£i la
structurile abilitate;

i)organizeazÄƒ culegerea ÅŸi prelucrarea informaÅ£iilor statistice din domeniul sÄƒu de competenÅ£Äƒ, primite de la unitÄƒÅ£
sanitare publice sau private, ÅŸi rÄƒspunde de transmiterea rapoartelor statistice periodice cÄƒtre instituÅ£iile desemnate în
acest scop;
j)evalueazÄƒ periodic performanÅ£ele profesionale pentru personalul din subordine ÅŸi acordÄƒ calificativul anual;
k)faciliteazÄƒ formarea ÅŸi perfecÅ£ionarea profesionalÄƒ a inspectorilor la nivel judeÅ£ean;

l)analizeazÄƒ 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;

m)notificÄƒ Institutul NaÅ£ional de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ ÅŸi Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii asupra constatÄƒrii neconformitÄƒÅ£ilo
în vigoare pentru produsele avizate/notificate de cÄƒtre aceste instituÅ£ii, în vederea luÄƒrii mÄƒsurilor legale în vigoare;

n)participÄƒ în echipele de inspecÅ£ie ÅŸi control solicitate de conducerea direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ sau iniÅ£iate de
Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii ÅŸi de cÄƒtre alte organe de specialitate ale administraÅ£iei publice centrale ÅŸi locale;
o)participÄƒ la elaborarea raportului stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate a comunitÄƒÅ£ii;

p)informeazÄƒ opinia publicÄƒ cu privire la rezultatele activitÄƒÅ£ilor de control în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ prin procedura aprob
directorul executiv;
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q)participÄƒ ÅŸi efectueazÄƒ activitÄƒÅ£i de evaluare ÅŸi control în domeniul de competenÅ£Äƒ în unitÄƒÅ£ile sanitare, resp
serviciile de sÄƒnÄƒtate din teritoriul arondat;
r)participÄƒ la elaborarea planului de acÅ£iune în caz de dezastre/calamitÄƒÅ£i;
s)îndeplineÅŸte ÅŸi alte atribuÅ£ii stabilite de conducerea direcÅ£iei în domeniul de competenÅ£Äƒ.
CAPITOLUL III: AtribuÅ£ii specifice
Art. 17
DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ Vrancea au urmÄƒtoarele atribuÅ£ii specifice, pe domenii de activitate:
1.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, farmaciÅŸtilo
biologilor, chimiÅŸtilor, biochimiÅŸtilor ÅŸi asistenÅ£ilor medicali la nivelul direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ; coordoneazÄƒ ÅŸ
aplicarea acestor norme la nivelul unitÄƒÅ£ilor sanitare cu personalitate juridicÄƒ din teritoriu;

b)verificÄƒ modul de organizare ÅŸi desfÄƒÅŸurare a concursurilor la nivelul unitÄƒÅ£ilor sanitare cu personalitate juridicÄƒ di
subordine, pentru toate categoriile de personal;
c)monitorizeazÄƒ numÄƒrul maxim de personal, pe categorii, pentru unitÄƒÅ£ile sanitare publice;
d)întocmeÅŸte rapoarte statistice privind numÄƒrul ÅŸi drepturile de personal ÅŸi le înainteazÄƒ periodic sau la solicitarea
Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii ori a altor instituÅ£ii, în condiÅ£iile legii;

e)întocmeÅŸte statul de funcÅ£ii pentru aparatul propriu, în vederea aprobÄƒrii de cÄƒtre Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, precum Å
privind modificarea ÅŸi completarea acestuia;

f)solicitÄƒ Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii aprobarea organizÄƒrii concursului pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farma
biologi, chimiÅŸti, biochimiÅŸti ÅŸi asistenÅ£i medicali din aparatul propriu, conform reglementÄƒrilor legale în vigoare;
g)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 teritoriu, potrivit legii;

h)asigurÄƒ participarea direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene, prin reprezentanÅ£ii sÄƒi, în comisiile paritare organiza
nivel judeÅ£ean pentru stabilirea necesarului de medici;
i)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;
j)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)pentru unitÄƒÅ£ile sanitare din subordine verificÄƒ încadrarea în normativele de personal aprobate ÅŸi, la cererea motivatÄƒ
acestor unitÄƒÅ£i, solicitÄƒ Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii suplimentarea numÄƒrului de posturi, pe locuri de muncÄƒ ÅŸi categorii
personal, cu încadrarea în bugetul de venituri ÅŸi cheltuieli aprobat;
l)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;
m)stabileÅŸte drepturile salariale pentru managerul general al serviciilor de ambulanÅ£Äƒ în baza criteriilor aprobate prin
ordin al ministrului sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;

n)verificÄƒ ÅŸi supune aprobÄƒrii, de cÄƒtre conducerea direcÅ£iei, organigrama ÅŸi statele de funcÅ£ii pentru unitÄƒÅ£ile sa
cu personalitate juridicÄƒ din subordine;

o)verificÄƒ, în vederea înaintÄƒrii la Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, solicitÄƒrile unitÄƒÅ£ilor sanitare cu paturi din subordine privind
reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului ÅŸi a denumirii acestora.
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2.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 negocierea ÅŸi încheierea contractelor;
c)redacteazÄƒ cererile de chemare în judecatÄƒ, de exercitare a cÄƒilor de atac, modificÄƒ, renunÅ£Äƒ la pretenÅ£ii ÅŸi cÄƒi
cu aprobarea conducerii direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ;

d)reprezintÄƒ ÅŸi apÄƒrÄƒ interesele direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ în faÅ£a organelor administraÅ£iei de stat, a instanÅ
judecÄƒtoreÅŸti, a altor organe cu caracter jurisdicÅ£ional, precum ÅŸi în cadrul oricÄƒrei proceduri prevÄƒzute de lege, în baza
delegaÅ£iei date de conducerea direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ;

e)reprezintÄƒ ÅŸi apÄƒrÄƒ interesele Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii în faÅ£a organelor administraÅ£iei de stat, a instanÅ£elor ju
a altor organe cu caracter jurisdicÅ£ional, precum ÅŸi în cadrul oricÄƒrei proceduri prevÄƒzute de lege, în baza delegaÅ£iei date
de conducerea Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;

f)participÄƒ la negocierea de înÅ£elegeri internaÅ£ionale privind domeniul de activitate în care funcÅ£ioneazÄƒ sau, dupÄƒ ca
avizeazÄƒ asemenea înÅ£elegeri;
g)se preocupÄƒ de obÅ£inerea titlurilor executorii ÅŸi sesizeazÄƒ directorul adjunct economic 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 Å
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
administrarea direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene ÅŸi a municipiului BucureÅŸti, a structurilor din subordine, precum Å
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 încÄƒ
legilor ÅŸi a oricÄƒror altor abateri;

m)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 sÄƒnÄƒtat
publicÄƒ ÅŸi a unitÄƒÅ£ilor subordonate;
n)asigurÄƒ consultanÅ£Äƒ juridicÄƒ tuturor compartimentelor direcÅ£iei, precum ÅŸi serviciilor sanitare publice din subordine;
o)îndeplineÅŸte orice alte lucrÄƒri cu caracter juridic.
3.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
coordonare;
d)informeazÄƒ structura de audit public intern din cadrul Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii despre recomandÄƒrile neînsuÅŸite de
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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 pub
intern din cadrul Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii cu privire la constatÄƒrile, concluziile ÅŸi recomandÄƒrile rezultate din activitÄƒÅ£il
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
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.

4.IV. În domeniul informaticii ÅŸi statisticii Biroul/Compartimentul de statisticÄƒ/informaticÄƒ în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ are urmÄƒ
atribuÅ£ii:
a)este responsabil pentru organizarea bazelor de date judeÅ£ene, verificarea ÅŸi codificarea informaÅ£iilor medicale, în
conformitate cu reglementÄƒrile specifice în vigoare;

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 direcÅ£iei ÅŸi în conformitate
legislaÅ£ia în vigoare;

c)colaboreazÄƒ cu celelalte structuri ale direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene pe probleme legate de statisticÄƒ medic

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, indiferen
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-nÄ
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 numÄ
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,
incapacitÄƒÅ£ii temporare de muncÄƒ ÅŸi buna completare a evidenÅ£elor ÅŸi dÄƒrilor de seamÄƒ, precum ÅŸi arhivarea form
statistice în conformitate cu indicatorul termenelor de pÄƒstrare a documentelor;

l)centralizeazÄƒ, verificÄƒ ÅŸi transmite structurilor desemnate dÄƒrile de seamÄƒ trimestriale ÅŸi anuale, precum ÅŸi situaÅ£
unitÄƒÅ£ilor sanitare publice ÅŸi private (unitÄƒÅ£i, paturi, personal, activitÄƒÅ£i), solicitate de Institutul NaÅ£ional de StatisticÄ
conform prevederilor legale în vigoare;
m)transmite conform reglementÄƒrilor în vigoare datele statistice specifice solicitate de Institutul NaÅ£ional de SÄƒnÄƒtate
PublicÄƒ ÅŸi/sau structurilor sale regionale;

n)Å£ine evidenÅ£a ÅŸi raporteazÄƒ miÅŸcarea personalului medical pe unitÄƒÅ£i, specialitÄƒÅ£i medicale, sex ÅŸi vârstÄƒ Å
actualizeazÄƒ permanent registrul naÅ£ional;

o)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 ÅŸ
OrganizaÅ£iei Mondiale a SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
p)alte atribuÅ£ii specifice stabilite de directorul executiv al direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ.
5.V. Secretariat ÅŸi registraturÄƒ
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a)asigurÄƒ evidenÅ£a unitÄƒÅ£ilor ÅŸi serviciilor medicale din teritoriul administrativ: denumirea, 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 structu
acestora cÄƒtre petenÅ£i ÅŸi alte autoritÄƒÅ£i, precum ÅŸi cele primite la conducerea direcÅ£iei ÅŸi Å£ine evidenÅ£a repartizÄ
acestora, urmÄƒrind rezolvarea lor în termenele stabilite;
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 6.VI. Compartimentul re
cu publicul are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:
a)colaboreazÄƒ cu structura de specialitate a Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii în realizarea obiectivelor de comunicare prin massmedia 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 b
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;
f)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;

g)comunicÄƒ Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii date privind: adresa direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ, numele ÅŸi prenumele perso
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.
7.VII. În domeniul reglementÄƒrii sanitare Compartimentul de avize ÅŸi autorizare:

a)primeÅŸte, verificÄƒ ÅŸi înregistreazÄƒ cererile ÅŸi documentaÅ£iile pentru toate procedurile de reglementare în ceea ce pr
proiectele de amplasare, construcÅ£ie ÅŸi amenajare a obiectivelor ÅŸi activitÄƒÅ£ilor;

b)primeÅŸte, verificÄƒ ÅŸi înregistreazÄƒ cererile ÅŸi documentaÅ£iile de autorizare sanitarÄƒ ÅŸi certificarea conformitÄƒÅ£
funcÅ£ionÄƒrii 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 documentele de reglementare pe care le gestioneazÄƒ;
f)înregistreazÄƒ declaraÅ£iile pe propria rÄƒspundere ÅŸi le transmite serviciului de control în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ;
g)asigurÄƒ înregistrarea cabinetelor medicale, în conformitate cu legislaÅ£ia în vigoare;
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h)gestioneazÄƒ baza de date pentru documentele de reglementare eliberate ÅŸi o transmite periodic serviciului de control în
sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ;
i)oferÄƒ informaÅ£ii, la solicitare, asupra procedurilor de reglementare a obiectivelor ÅŸi activitÄƒÅ£ilor;

j)întocmeÅŸte ÅŸi elibereazÄƒ autorizaÅ£ia de liberÄƒ practicÄƒ pentru angajaÅ£ii din unitÄƒÅ£ile sanitare, publice ÅŸi private
teritoriul arondat direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene ÅŸi a municipiului BucureÅŸti, indiferent de subordonarea acesto
unitÄƒÅ£i, alÅ£ii decât medicii, medicii dentiÅŸti, farmaciÅŸtii, precum ÅŸi asistenÅ£ii medicali ÅŸi moaÅŸele;
k)alte atribuÅ£ii specifice stabilite de cÄƒtre directorul executiv al direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ.
8.VIII. În domeniul supravegherii în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ
Departamentul de supraveghere în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ are în structurÄƒ urmÄƒtoarele compartimente:
A.Compartimentul de supraveghere epidemiologicÄƒ ÅŸi control boli transmisibile
B.Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaÅ£Äƒ ÅŸi muncÄƒ
C.Compartimentul de evaluare ÅŸi promovare a sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii
D.Laboratorul de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ

9.A. Compartimentul de supraveghere epidemiologicÄƒ ÅŸi control boli 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 d
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 epidemiologicÄƒ, alertÄƒ ÅŸi rÄ
rapid în domeniul bolilor transmisibile;

d)participÄƒ la realizarea evaluÄƒrilor de risc epidemiologie în situaÅ£ia evenimentelor care ameninÅ£Äƒ sÄƒnÄƒtatea populaÅ
ÅŸi au potenÅ£ial de rÄƒspândire naÅ£ionalÄƒ ÅŸi internaÅ£ionalÄƒ;

e)implementeazÄƒ, coordoneazÄƒ, controleazÄƒ ÅŸi evalueazÄƒ programul naÅ£ional de imunizÄƒri desfÄƒÅŸurat în teritoriu
verificÄƒ prin activitÄƒÅ£i de evaluare medicalÄƒ ÅŸi administrativÄƒ eficienÅ£a activitÄƒÅ£ilor specifice;
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 vaccinÄ

h)organizeazÄƒ, colecteazÄƒ, analizeazÄƒ, verificÄƒ, gestioneazÄƒ, interpreteazÄƒ ÅŸi disemineazÄƒ datele privind bolile tran
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, boii cu transmitere sexualÄƒ,
infecÅ£ii nosocomiale ÅŸi situaÅ£ii epidemiologice de risc;
i)evalueazÄƒ anual funcÅ£ionarea sistemelor de supraveghere medicalÄƒ a bolilor transmisibile, în colaborare cu Institutul
NaÅ£ional de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ ÅŸi structurile sale regionale;
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 privind diagnosticul clinic ÅŸi
etiologic pentru bolile transmisibile ÅŸi propune directorului executiv adjunct de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ mÄƒsuri organizatorice
privind asigurarea serviciilor specifice competente de laborator pentru diagnosticul etiologic al bolilor transmisibile,
conform dispoziÅ£iilor legale;
l)efectueazÄƒ investigaÅ£iile medicale ÅŸi epidemiologice, identificÄƒ ÅŸi coordoneazÄƒ mÄƒsurile necesare pentru limitarea
focarelor de boalÄƒ transmisibilÄƒ în colectivitÄƒÅ£i;
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m)desfÄƒÅŸoarÄƒ îndrumarea metodologicÄƒ ÅŸi profesionalÄƒ a unitÄƒÅ£ilor sanitare din teritoriu, periodic sau la solicitare,
probleme de infecÅ£ii nosocomiale;

n)intervine ÅŸi efectueazÄƒ expertiza medicalÄƒ de specialitate, în cazul unor focare de infecÅ£ii 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 transmisibil;

r)asigurÄƒ consultanÅ£Äƒ privind prevenirea bolilor transmisibile de import, recomandÄƒ ÅŸi aplicÄƒ mÄƒsuri de prevenire a b
infecÅ£ioase ale cÄƒlÄƒtorului prin structurile proprii, acolo unde acestea existÄƒ;

s)verificÄƒ ÅŸi valideazÄƒ, în colaborare cu personalul compartimentului de statisticÄƒ, datele legate de bolile transmisibile ÅŸ
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 boli
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 Institutului NaÅ£ional de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ, prin Centrul NaÅ£ional de Supraveghere ÅŸ
Control al Bolilor Transmisibile ÅŸi secÅ£iile de epidemiologie ale centrelor regionale 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;

z)colaboreazÄƒ cu structurile similare din cadrul direcÅ£iilor de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene, precum ÅŸi cu alte instituÅ£
judeÅ£ene pentru realizarea unui schimb optim ÅŸi util de informaÅ£ii, în conformitate cu prevederile legale, în probleme de
supraveghere a bolilor transmisibile;

aa) asigurÄƒ implementarea ÅŸi derularea programelor de sÄƒnÄƒtate specifice la nivel judeÅ£ean, monitorizarea ÅŸi evaluar
indicatorilor de activitate ÅŸi utilizarea fondurilor necesare derulÄƒrii acestora;
bb) participÄƒ la elaborarea raportului privind starea de sÄƒnÄƒtate a populaÅ£iei;
cc) efectueazÄƒ, la cererea terÅ£ilor, consultanÅ£Äƒ sau prestaÅ£ii de specialitate în domeniul de competenÅ£Äƒ;
dd) participÄƒ la elaborarea, prin personalul de specialitate cu studii superioare, a documentelor de reglementare pentru
furnizorii de servicii medicale;
ee) îndeplineÅŸte alte atribuÅ£ii specifice stabilite de directorul adjunct de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ, în limitele competenÅ£elor
profesionale.
10.VIII1^1. În cadrul Compartimentului de supraveghere ÅŸi control al bolilor transmisibile funcÅ£ioneazÄƒ urmÄƒtoarele
colective de activitate specificÄƒ*):
*) În cazul unui deficit de personal calificat, pot fi operate comasÄƒri de activitÄƒÅ£i în structuri reglementate, cu încadrarea a
cel puÅ£in unui medic epidemiolog/structurÄƒ organizatÄƒ.
1. supraveghere epidemiologicÄƒ, alertÄƒ epidemiologicÄƒ ÅŸi Program NaÅ£ional de Imunizare;
2. infecÅ£ii nosocomiale ÅŸi boli transmisibile prioritare, HIV, TBC, ITS;
3. statisticÄƒ boli transmisibile;
4. produse antiepidemice.
11.VIII1^2. Managementul produselor antiepidemice cuprinde urmÄƒtoarele atribuÅ£ii specifice:
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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 neces
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, sticlÄ
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 adjunct de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ.

12.B. Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaÅ£Äƒ ÅŸi muncÄƒ 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 medicale cuprinse în programele naÅ£ionale de sÄƒnÄƒt
privind protejarea sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii ÅŸi prevenirea îmbolnÄƒvirilor asociate factorilor de risc în relaÅ£ie cu mediul de viaÅ£Äƒ ÅŸi
alimentaÅ£ie ÅŸi nutriÅ£ie, aprovizionarea cu apÄƒ potabilÄƒ, radiaÅ£ii ionizante naturale ÅŸi profesionale ÅŸi unitÄƒÅ£ile de
învÄƒÅ£Äƒmânt ÅŸi de îngrijire medicalÄƒ ÅŸi medico-sociaiÄƒ de toate categoriile;

b)asigurÄƒ implementarea ÅŸi derularea programelor de sÄƒnÄƒtate specifice la nivel judeÅ£ean, monitorizarea, evaluarea ÅŸ
raportarea indicatorilor de activitate specificÄƒ ÅŸi modul de utilizare a fondurilor alocate;

c)elaboreazÄƒ propuneri pentru reglementarea activitÄƒÅ£ilor teritoriale din domeniile: igiena mediului, igiena alimentaÅ£iei,
igiena unitÄƒÅ£ilor de învÄƒÅ£Äƒmânt, medicinÄƒ ocupaÅ£ionalÄƒ, igiena radiaÅ£iilor, în concordanÅ£Äƒ cu legislaÅ£ia din do

d)analizeazÄƒ ÅŸi evalueazÄƒ periodic sau ori de câte ori este nevoie calitatea serviciilor teritoriale de supraveghere medicalÄ
a sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii în relaÅ£ie cu mediul, propune implementarea unor noi activitÄƒÅ£i, în colaborare cu alte unitÄƒÅ£i/servicii teri
cu activitate din domeniu;

e)coordoneazÄƒ ÅŸi deruleazÄƒ activitÄƒÅ£i specifice pentru implementarea prevederilor legislative de protejare ÅŸi promova
mediului de viaÅ£Äƒ organizat ÅŸi natural;
f)analizeazÄƒ documentaÅ£iile transmise de structura de reglementare ÅŸi propune conducerii aprobarea sau respingerea
solicitÄƒrii;

g)întocmeÅŸte rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorialÄƒ a stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate în relaÅ£ie cu mediul comunitar
potabilÄƒ, apÄƒ de îmbÄƒiere, poluare organizatÄƒ sau accidentalÄƒ, radiaÅ£ii ionizante ÅŸi neionizante etc.) ÅŸi contribuie la
realizarea sintezelor naÅ£ionale din domeniu;
h)coordoneazÄƒ ÅŸi deruleazÄƒ în teritoriu activitÄƒÅ£i medicale specifice pentru implementarea prevederilor legislative din
domeniul produselor biocide, al substanÅ£elor chimice periculoase ÅŸi al produselor cosmetice ÅŸi de uz casnic;

i)monitorizeazÄƒ ÅŸi coordoneazÄƒ pe plan teritorial activitatea de gestionare ÅŸi neutralizare a deÅŸeurilor medicale din toat
categoriile de unitÄƒÅ£i sanitare ÅŸi elaboreazÄƒ propuneri pentru anihilarea/ameliorarea situaÅ£iilor de risc evaluat;

j)coordoneazÄƒ, monitorizeazÄƒ, evalueazÄƒ ÅŸi participÄƒ la asigurarea calitÄƒÅ£ii apei potabile din teritoriu ÅŸi elaboreazÄ
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 asigurare a calitÄƒÅ£ii alimentului din circuitul public, în conformitate cu legislaÅ£ia în vigoare ÅŸi normativele
europene;

l)desfÄƒÅŸoarÄƒ activitatea de evaluare a conformÄƒrii la normele de igienÄƒ ÅŸi sÄƒnÄƒtate publicÄƒ a proiectelor de amen
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, p
implementarea ÅŸi realizarea prevederilor legale privind calitatea mediului de viaÅ£Äƒ ÅŸi muncÄƒ, securitatea alimentului ÅŸi
calitatea apei potabile;
n)deruleazÄƒ studii medicale populaÅ£ionale privind starea de sÄƒnÄƒtate în raport cu factorii de mediu, radiaÅ£ii ionizante
naturale ÅŸi profesionale, mediul ocupaÅ£ional ÅŸi colectivitÄƒÅ£i organizate;
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o)face propuneri cÄƒtre conducerea direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ privind modul de derulare a programelor de sÄƒnÄƒtat
nivel judeÅ£ean;

p)supravegheazÄƒ acordarea asistenÅ£ei medicale profilactice în colectivitÄƒÅ£ile de copii ÅŸi tineri ÅŸi participÄƒ la monitori
medicalÄƒ a dezvoltÄƒrii fizice, psihomotorii ÅŸi a stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate a copiilor din colectivitÄƒÅ£i;

q)realizeazÄƒ registrul de evidenÅ£Äƒ a bolilor profesionale la nivel teritorial, efectuând cercetarea medicalÄƒ ÅŸi documentar
cazurilor suspecte de boalÄƒ, declararea, înregistrarea ÅŸi raportarea bolilor profesionale, conform prevederilor legale;

r)centralizeazÄƒ ÅŸi analizeazÄƒ situaÅ£ia angajaÅ£ilor expuÅŸi la noxe din teritoriu ÅŸi participÄƒ la aplicarea legislaÅ£iei pr
încadrarea locurilor de muncÄƒ în condiÅ£ii deosebite ÅŸi speciale;

s)participÄƒ cu rapoarte la elaborarea sintezelor naÅ£ionale privind sÄƒnÄƒtatea în relaÅ£ie cu mediul de viaÅ£Äƒ ÅŸi muncÄ
participÄƒ la elaborarea raportului privind starea de sÄƒnÄƒtate a populaÅ£iei;
t)participÄƒ la elaborarea ÅŸi execuÅ£ia planurilor de acÅ£iuni privind implementarea în plan judeÅ£ean a acquis-ului
comunitar în domeniul sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
u)desfÄƒÅŸoarÄƒ activitÄƒÅ£i specifice în cadrul planurilor de intervenÅ£ie în situaÅ£ii de urgenÅ£Äƒ;
v)efectueazÄƒ, la cererea terÅ£ilor, expertize, consultanÅ£Äƒ ÅŸi prestaÅ£ii de specialitate;
z)îndeplineÅŸte alte atribuÅ£ii specifice stabilite de directorul adjunct de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ ÅŸi conducerea unitÄƒÅ£ii;

aa) din punct de vedere profesional se subordoneazÄƒ metodologic Institutului NaÅ£ional de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ, prin Centru
NaÅ£ional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar ÅŸi structurile sale de specialitate din centrele regionale de
sÄƒnÄƒtate publicÄƒ.
13.VIII2^1. În cadrul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaÅ£Äƒ ÅŸi de muncÄƒ funcÅ£ioneazÄƒ
urmÄƒtoarele colective de activitate specificÄƒ**):
**) În cazul unui deficit de personal calificat, pot fi operate comasÄƒri de activitÄƒÅ£i în structuri reglementate, cu încadrarea
a cel puÅ£in unui medic de igienÄƒ sau medicina muncii/structurÄƒ organizatÄƒ.
1.Igiena mediului;
2.Igiena alimentuui;
3.Igiena colectivitÄƒÅ£ilor de copii/tineret;
4.Medicina muncii;

14.C. În domeniul evaluÄƒrii ÅŸi promovÄƒrii sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, Compartimentul de evaluare ÅŸi promovare a sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii din
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 coordonarea programelor de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ în domeniul bolilor netransmisibile la nivel
judeÅ£ean;

b)colecteazÄƒ trimestrial ÅŸi anual indicatorii programelor de sÄƒnÄƒtate specifice ÅŸi de demografie de la unitÄƒÅ£ile sanita
conformitate cu actele normative în vigoare ÅŸi reglementÄƒrile europene în domeniu;
c)asigurÄƒ culegerea ÅŸi validarea datelor la nivel judeÅ£ean pentru registrele naÅ£ionale de boli netransmisibile;
d)propune conducerii direcÅ£iei constituirea unor echipe interdisciplinare care asigurÄƒ evaluarea indicatorilor rezultaÅ£i
din supravegherea bolilor cronice în teritoriu;
e)analizeazÄƒ ÅŸi evalueazÄƒ indicatorii de morbiditate ÅŸi mortalitate legaÅ£i de evoluÅ£ia bolilor netransmisibile în judeÅ£
evoluÅ£ia acestora la populaÅ£ia din teritoriu;

f)în realizarea atribuÅ£iilor sale colaboreazÄƒ direct cu unitÄƒÅ£ile judeÅ£ene de implementare a programelor de sÄƒnÄƒtate,
precum ÅŸi cu structurile specializate ale Institutului NaÅ£ional de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ;
g)se subordoneazÄƒ metodologic Institutului NaÅ£ional de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ, prin Centrul NaÅ£ional de Evaluare ÅŸi
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Promovare a StÄƒrii de SÄƒnÄƒtate ÅŸi structurile sale de specialitate din centrele regionale de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ;

h)participÄƒ la 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 a
surse;

i)primeÅŸte anual, trimestrial ÅŸi ori de câte ori este nevoie, de la casa de asigurÄƒri de sÄƒnÄƒtate judeÅ£eanÄƒ analiza mo
care a fost derulat programul de sÄƒnÄƒtate cu scop curativ;

j)face propuneri cÄƒtre conducerea direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene privind utilizarea fondurilor specifice alocate
derulÄƒrii programelor de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ în domeniul bolilor netransmisibile ÅŸi supraveghere demograficÄƒ la nivel judeÅ

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 priorit
locale, programele naÅ£ionale ÅŸi strategiile europene;
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.

15.VIII3^1. În cadrul Compartimentului de evaluare ÅŸi promovare a sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii funcÅ£ioneazÄƒ urmÄƒtoarele colective d
activitate specificÄƒ*):
*) În cazul unui deficit de personal calificat la nivel teritorial, pot fi operate comasÄƒri de activitÄƒÅ£i în structuri
reglementate, cu încadrarea a cel puÅ£in unui medic/structurÄƒ organizatÄƒ.
1. Colectiv Supraveghere boli netransmisibile;
2. Colectiv Evaluare programe boli netransmisibile;
3.Colectiv Informare-educare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ ÅŸi Programe de promovare a sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii ;
4. Colectiv Demografie ÅŸi statisticÄƒ.

16.D. În domeniul activitÄƒÅ£ii Laboratorului de diagnostic ÅŸi investigare în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ, sub coordonarea unui med
specialitate medicinÄƒ de laborator, responsabil pentru acreditarea ÅŸi menÅ£inerea acreditÄƒrii serviciilor, laboratorul are
urmÄƒtoarele activitÄƒÅ£i ÅŸi responsabilitÄƒÅ£i specifice:
17.D1. Diagnostic microbiologic:
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 sau este solicitat în acest sens;
c)asigurÄƒ diagnosticul microbiologic pentru 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)_
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)asigurÄƒ transmiterea probelor biologice la structurile regionale/naÅ£ionale în vederea caracterizÄƒrii circulaÅ£iei
germenilor pe teritoriul naÅ£ional, în conformitate cu reglementÄƒrile metodologice ale Institutului NaÅ£ional de SÄƒnÄƒtate
PublicÄƒ;
http://www.dspvn.ro

Powered by Joomla!

Generat: 22 August, 2018, 07:47

Directia de Sanatate Publica Vrancea - Romania - Ministerul Sanatatii

g)efectueazÄƒ analize microbiologice la solicitarea serviciului de control în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ, cu aprobarea inspectorului ÅŸ
al serviciului de control în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ;
h)efectueazÄƒ analize microbiologice din probe de apÄƒ, aer, alimente ÅŸi factori de mediu, prevÄƒzute în programele
naÅ£ionale ÅŸi locale de sÄƒnÄƒtate, la solicitarea serviciului de evaluare a factorilor de risc din mediu conform metodologiei
reglementate;
i)asigurÄƒ aplicarea procedurilor în vederea acreditÄƒrii/reacreditÄƒrii laboratorului;
j)efectueazÄƒ analize microbiologice la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;
k)executÄƒ alte activitÄƒÅ£i specifice la solicitarea directorului adjunct de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ, conform competenÅ£elor;
18.D2. 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 solicitarea serviciului de control în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ, cu aprobarea
inspectorului ÅŸef al serviciului de control în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ;
c)efectueazÄƒ analize fizico-chimice ÅŸi toxicologice, la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;
d)asigurÄƒ aplicarea procedurilor în vederea acreditÄƒrii laboratorului;

e)intervine ÅŸi participÄƒ la orice acÅ£iune declaratÄƒ de urgenÅ£Äƒ prin evenimente neaÅŸteptate de cÄƒtre directorul adjun
sÄƒnÄƒtate publicÄƒ;
f)alte atribuÅ£ii specifice stabilite sau solicitate în cadrul competenÅ£ei.
20.IX. În domeniul controlului în sÄƒnÄƒtatea publicÄƒ
Serviciul de control în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ este organizat în douÄƒ birouri/compartimente:
A.Biroul/Compartimentul inspecÅ£ia ÅŸi controlul factorilor de risc din mediul de viaÅ£Äƒ ÅŸi muncÄƒ;
B.Biroul/Compartimentul control unitÄƒÅ£i ÅŸi servicii de sÄƒnÄƒtate, care au urmÄƒtoarele atribuÅ£ii specifice:
21.A. Biroul/Compartimentul inspecÅ£ia ÅŸi controlul factorilor de risc din mediul de viaÅ£Äƒ ÅŸi muncÄƒ are urmÄƒtoarele
atribuÅ£ii în domeniile mediu, radiaÅ£ii, alimente, muncÄƒ ÅŸi colectivitÄƒÅ£i de copii:

a)constatÄƒ ÅŸi sancÅ£ioneazÄƒ contravenÅ£iile la normele de igienÄƒ, conform competenÅ£elor specifice ÅŸi actelor norma
vigoare, la nivel judeÅ£ean;
b)pÄƒstreazÄƒ 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)prescrie unitÄƒÅ£ilor controlate mÄƒsuri de remediere, cu stabilirea de termene ÅŸi responsabilitÄƒÅ£i în vederea înlÄƒturÄ
deficienÅ£elor de igienÄƒ constatate;

e)propune inspectorului-ÅŸef 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, dispune suspendarea pe loc sau imediatÄƒ
activitÄƒÅ£ii unitÄƒÅ£ii ori obiectivului ÅŸi informeazÄƒ operativ medicul ÅŸef serviciu de control în sÄƒnÄƒtate publicÄƒ despre
aplicatÄƒ;
f)propune directorului executiv retragerea avizului sanitar pentru proiectele de activitÄƒÅ£i, inclusiv construcÅ£ii, în cazul în
care nu sunt respectate normele de igienÄƒ;
g)propune directorului executiv 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)opreÅŸte, denatureazÄƒ sau condiÅ£ioneazÄƒ darea în consum public a alimentelor care nu corespund normelor de igienÄƒ
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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
contraprobele;
j)participÄƒ la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul sanitar internaÅ£ional ÅŸi verificÄƒ ÅŸi
aplicÄƒ mÄƒsurile de protecÅ£ie sanitarÄƒ;
k)la solicitarea directorului adjunct de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ, poate 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 respectarea legislaÅ£iei în vigoare privind condiÅ£iile de mediu necesare activitÄƒÅ£ilor de prevenire ÅŸi control al
infecÅ£iilor nosocomiale în toate unitÄƒÅ£ile sanitare;
m)opreÅŸte folosirea preparatelor biologice utilizate în scop diagnostic, profilactic ÅŸi de tratament care se dovedesc
necorespunzÄƒtoare sau nocive sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
n)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, comunicÄƒ urgent directorului adjunct de sÄƒnÄƒtate
publicÄƒ ÅŸi inspectorului-ÅŸef în vederea delegÄƒrii unui alt inspector ÅŸi luÄƒrii mÄƒsurilor de urgenÅ£Äƒ;

o)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£

p)controleazÄƒ ÅŸi evalueazÄƒ incidentele adverse severe ÅŸi reacÅ£iile adverse grave notificate prin sistemele de vigilenÅ£Ä
inclusiv în domeniul securitÄƒÅ£ii transfuziilor ÅŸi hemovigilenÅ£ei;
q)participÄƒ ÅŸi la alte activitÄƒÅ£i specifice de control în domeniile inspecÅ£iei alimentare, pe domeniile de competenÅ£Äƒ,
suplimentelor alimentare, colectivitÄƒÅ£ilor permanente sau temporare de copii ÅŸi tineret, produselor cosmetice, noxelor
profesionale ÅŸi altor riscuri din mediul industrial, respectiv riscurile ionizante, naturale ÅŸi profesionale.
22.B. Biroul/Compartimentul de control unitÄƒÅ£i ÅŸi servicii de sÄƒnÄƒtate
23.B1. Compartimentul de situaÅ£ii de urgenÅ£Äƒ ÅŸi managementul asistenÅ£ei medicale de urgenÅ£Äƒ ÅŸi evenimente
speciale 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;
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 unui eveniment
neaÅŸteptat sau unor situaÅ£ii de calamitate sau catastrofÄƒ 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 aprobarea directorului executiv Planul de intervenÅ£ie în caz de dezastre ÅŸi epidemii,
realizat în colaborare cu celelalte structuri de specialitate din cadrul direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene, în funcÅ£ie d
domeniul de competenÅ£Äƒ;
f)participÄƒ la implementarea ÅŸi derularea activitÄƒÅ£ilor specifice serviciilor pentru realizarea programelor naÅ£ionale de
sÄƒnÄƒtate.
24.B2. Compartimentul de control servicii de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ primarÄƒ are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii.

a)asigurÄƒ controlul activitÄƒÅ£ii de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ primarÄƒ, în conformitate cu reglementÄƒrile ÅŸi metodologia spe
pentru aceastÄƒ activitate;

b)verificÄƒ în teren condiÅ£iile necesare pentru asigurarea calitÄƒÅ£ii serviciilor oferite în cadrul asistenÅ£ei medicale primare
precum ÅŸi respectarea prevederilor cuprinse în reglementÄƒrile legale în vigoare;
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c)participÄƒ la implementarea strategiilor de reformÄƒ în domeniul asistenÅ£ei medicale primare, elaborate ÅŸi aprobate de
Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
d)controleazÄƒ respectarea prevederilor privind activitatea de raportare ÅŸi monitorizare a bolilor transmisibile ÅŸi cronice de
cÄƒtre medicii de familie care îÅŸi desfÄƒÅŸoarÄƒ activitatea atât în cabinete publice, cât ÅŸi în cabinete private;

e)verificÄƒ 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 desfÄƒÅ
cadrul sistemului de asigurÄƒri sociale de sÄƒnÄƒtate, relaÅ£iile de muncÄƒ, în conformitate cu dispoziÅ£iile legale în vigoare;
f)controleazÄƒ managementul evidenÅ£ei medicale primare ÅŸi al informaÅ£iei medicale gestionate, inclusiv pentru
activitatea de furnizare a datelor privind registrele judeÅ£ene/regionale/naÅ£ionale de vaccinare ÅŸi boli cronice
reglementate prin metodologii;

g)participÄƒ la activitatea de educaÅ£ie/formarea continuÄƒ ÅŸi dezvoltarea profesionalÄƒ a resurselor umane din asistenÅ£a
medicalÄƒ primarÄƒ;
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)participÄƒ la implementarea, derularea ÅŸi evaluarea activitÄƒÅ£ilor specifice asistenÅ£ei medicale primare pentru realizarea
programelor naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate.
25.B3. Compartimentul de control în asistenÅ£a medicalÄƒ ambulatorie de specialitate are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:
a)asigurÄƒ controlul activitÄƒÅ£ii de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ ambulatorie de specialitate;
b)verificÄƒ în teren condiÅ£iile necesare pentru asigurarea calitÄƒÅ£ii serviciilor oferite în cadrul asistenÅ£ei medicale
ambulatorii de specialitate, precum ÅŸi respectarea prevederilor cuprinse în reglementÄƒrile legale în vigoare;

c)participÄƒ la implementarea strategiilor de reformÄƒ în domeniul asistenÅ£ei medicale ambulatorii, elaborate ÅŸi aprobate de
Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;

d)verificÄƒ modul de raportare ÅŸi monitorizare a bolilor transmisibile ÅŸi cronice de cÄƒtre personalul de specialitate din
ambulatoriu, care îÅŸi desfÄƒÅŸoarÄƒ activitatea atât în cabinete publice, cât ÅŸi în cabinete/unitÄƒÅ£i private, inclusiv în dome
serviciilor de laborator de diagnostic microbiologic, indiferent de forma de organizare;

e)monitorizeazÄƒ ÅŸi verificÄƒ 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
conformitate cu dispoziÅ£iile legale în vigoare;
f)controleazÄƒ asigurarea managementului evidenÅ£ei medicale ÅŸi al informaÅ£iei medicale gestionate;

g)participÄƒ la activitatea de educaÅ£ie/formarea continuÄƒ ÅŸi dezvoltarea profesionalÄƒ a resurselor umane din asistenÅ£a
medicalÄƒ de specialitate din ambulatoriu;

h)participÄƒ, împreunÄƒ cu serviciul de evaluare ÅŸi promovare a sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii ÅŸi casa de asigurÄƒri de sÄƒnÄƒtate, la an
de servicii medicale de specialitate ale populaÅ£iei

i)asigurÄƒ informarea personalului medical în legÄƒturÄƒ cu normele de eticÄƒ profesionalÄƒ ÅŸi deontologie medicalÄƒ ÅŸi i
pacienÅ£ilor cu privire la drepturile ÅŸi îndatoririle acestora;
j)participÄƒ la implementarea, derularea ÅŸi evaluarea activitÄƒÅ£ilor specifice serviciilor ambulatorii pentru realizarea
programelor naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate.
26.B4. Compartimentul de control al asistenÅ£ei medicale din unitÄƒÅ£ile cu paturi are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:

a)controleazÄƒ ÅŸi evalueazÄƒ condiÅ£iile necesare pentru asigurarea calitÄƒÅ£ii activitÄƒÅ£ii medicale desfÄƒÅŸurate în sp
b)monitorizeazÄƒ modul în care spitalele respectÄƒ condiÅ£iile necesare pentru asigurarea calitÄƒÅ£ii actului medical;

c)verificÄƒ respectarea normativelor în vigoare privind: programul de muncÄƒ pe categorii de personal, încadrarea de cÄƒtre
spitale a numÄƒrului optim de personal, în funcÅ£ie de atribuÅ£iile acreditate ale spitalului ÅŸi serviciile de sÄƒnÄƒtate contracta
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d)monitorizeazÄƒ ÅŸi controleazÄƒ modul în care spitalul îÅŸi respectÄƒ obligaÅ£ia legalÄƒ de a înregistra, stoca, prelucra ÅŸ
transmite informaÅ£iile legate de activitatea sa, potrivit dispoziÅ£iilor legale în vigoare;
e)evalueazÄƒ necesarul de servicii medicale spitaliceÅŸti ÅŸi asigurarea accesului echitabil al populaÅ£iei la serviciile
medicale specifice, în vederea creÅŸterii eficienÅ£ei ÅŸi calitÄƒÅ£ii serviciilor;

f)participÄƒ la evaluarea gradului de satisfacÅ£ie a pacienÅ£ilor în legÄƒturÄƒ cu serviciile de sÄƒnÄƒtate, împreunÄƒ cu servi
evaluare ÅŸi promovare a sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
g)verificÄƒ respectarea prevederilor legale privind regulamentul de organizare ÅŸi funcÅ£ionare al spitalelor, precum ÅŸi
conÅ£inutul fiÅŸei postului pentru personalul din spitale;
h)participÄƒ la negocierea anualÄƒ a indicatorilor de performanÅ£Äƒ specifici fiecÄƒrui spital din teritoriul arondat;
i)controleazÄƒ ÅŸi verificÄƒ cu maximÄƒ exigenÅ£Äƒ respectarea prevederilor legale în vigoare ÅŸi obiectivelor programului
naÅ£ional specific pentru asigurarea condiÅ£iilor necesare de prevenire ÅŸi control al infecÅ£iilor nosocomiale;

j)controleazÄƒ ÅŸi evalueazÄƒ activitatea unitÄƒÅ£ilor medicale cu paturi ÅŸi a ambulatoriilor de specialitate, cu profil de
asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ recuperatorie, inclusiv la nivelul societÄƒÅ£ilor de turism balnear ÅŸi de recuperare, publice sau private,
modul de asigurare a condiÅ£iilor specifice pentru asistenÅ£a medicalÄƒ de acest profil;

k)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;
l)participÄƒ la implementarea, derularea ÅŸi evaluarea activitÄƒÅ£ilor specifice serviciilor spitaliceÅŸti pentru realizarea
programelor naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate.
27.B5. Compartimentul de control al asistenÅ£ei medicale a mamei ÅŸi copilului are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:

a)evalueazÄƒ ÅŸi participÄƒ la identificarea prioritÄƒÅ£ilor în domeniul asistenÅ£ei medicale a mamei ÅŸi copilului ÅŸi propun
mÄƒsuri adaptate pentru rezolvarea problemelor identificate;
b)controleazÄƒ 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 directorului executiv mÄƒsuri de organizare/reorganizare a
structurilor sanitare din teritoriu;

c)controleazÄƒ modul de derulare la nivel local a activitÄƒÅ£ii de planificare familialÄƒ ÅŸi sÄƒnÄƒtate a reproducerii, împreun
serviciul de evaluare ÅŸi promovare a sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
d)coordoneazÄƒ, monitorizeazÄƒ ÅŸi evalueazÄƒ derularea la nivel local a programelor naÅ£ionale în domeniul asistenÅ£ei
medicale a mamei ÅŸi copilului.
28.B6. Compartimentul de control al asistenÅ£ei medicale a comunitÄƒÅ£ilor la risc are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:

a)acordÄƒ consultanÅ£Äƒ ÅŸi asistenÅ£Äƒ tehnicÄƒ în domeniul evaluÄƒrii nevoilor, al stabilirii prioritÄƒÅ£ilor, modalitÄƒÅ£ilo
implementare ÅŸi monitorizare a strategiilor 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 prior
în domeniul asistenÅ£ei medicale a comunitÄƒÅ£ilor la risc;

c)controleazÄƒ, monitorizeazÄƒ ÅŸi evalueazÄƒ derularea programelor naÅ£ionale ÅŸi locale de sÄƒnÄƒtate cu privire la asis
medicalÄƒ în comunitÄƒÅ£ile la risc;
d)asigurÄƒ sprijin pentru formarea personalului care lucreazÄƒ în reÅ£eaua de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ comunitarÄƒ, inclusiv
joncÅ£iunile cu reÅ£eaua de medicinÄƒ de familie, accesul la medicamente, servicii ambulatorii ÅŸi spitaliceÅŸti;
e)identificÄƒ ÅŸi controleazÄƒ implementarea unor programe specifice de consiliere medico-socialÄƒ, servicii de îngrijiri la
domiciliu pentru persoane vulnerabile: 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;

f)faciliteazÄƒ ÅŸi monitorizeazÄƒ crearea parteneriatelor interinstituÅ£ionale la diferite niveluri, a strategiilor ÅŸi a protocoalelo
comune pentru serviciile de asistenÅ£Äƒ comunitarÄƒ la risc.
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29.X. În domeniul asistenÅ£ei medicale ÅŸi programelor de sÄƒnÄƒtate
Compartimentul de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ ÅŸi programe de sÄƒnÄƒtate are urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:
1.În domeniul asistenÅ£ei medicale:
a)asigurÄƒ îndrumarea tehnicÄƒ ÅŸi metodologicÄƒ a programelor de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ;

b)evalueazÄƒ ÅŸi participÄƒ la identificarea prioritÄƒÅ£ilor în domeniul asistenÅ£ei medicale ÅŸi propune mÄƒsuri pentru rezo
problemelor identificate;

c)participÄƒ, împreunÄƒ cu serviciul de evaluare ÅŸi promovare a sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii ÅŸi casa de asigurÄƒri de sÄƒnÄƒtate, la an
de servicii medicale ale populaÅ£iei;
d)supravegheazÄƒ activitatea de raportare ÅŸi monitorizare a bolilor cronice de cÄƒtre furnizorii de servicii medicale;
e)evalueazÄƒ asistenÅ£a medicalÄƒ acordatÄƒ gravidei, lÄƒuzei ÅŸi nou-nÄƒscutului;

f)supravegheazÄƒ activitÄƒÅ£ile unitÄƒÅ£ilor sanitare publice ÅŸi private referitoare la culegerea ÅŸi prelucrarea datelor nece
în vederea formulÄƒrii propunerilor de îmbunÄƒtÄƒÅ£ire a accesului populaÅ£iei la servicii de asistenÅ£Äƒ medicalÄƒ;
g)participÄƒ la analiza periodicÄƒ a indicatorilor de performanÅ£Äƒ realizaÅ£i de cÄƒtre spitalele din reÅ£eaua Ministerului
SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
h)participÄƒ la evaluarea activitÄƒÅ£ii unitÄƒÅ£ilor sanitare cu paturi, publice ÅŸi private;
2.În domeniul programelor de sÄƒnÄƒtate (cu excepÅ£ia programelor naÅ£ionale privind bolile transmisibile, a Programului
naÅ£ional de monitorizare a factorilor determinanÅ£i din mediul de viaÅ£Äƒ ÅŸi muncÄƒ ÅŸi a programelor de promovare a
sÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii):
a)coordoneazÄƒ implementarea, monitorizarea ÅŸi evaluarea programelor naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate la nivel judeÅ£ean;

b)analizeazÄƒ ÅŸi monitorizeazÄƒ modul de derulare a programelor/subprogramelor naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate la nivelul unitÄ
sanitare prin indicatorii fizici ÅŸi de eficienÅ£Äƒ realizaÅ£i ÅŸi transmiÅŸi de aceasta;
c)realizeazÄƒ centralizarea ÅŸi raportarea indicatorilor specifici cÄƒtre structurile de specialitate din cadrul Institutului
NaÅ£ional de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ ÅŸi/sau al Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
d)evalueazÄƒ trimestrial indicatorii specifici ÅŸi, în funcÅ£ie de realizarea obiectivelor ÅŸi activitÄƒÅ£ilor propuse în cadrul
programelor/subprogramelor naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate, propune modul de alocare a resurselor rÄƒmase neutilizate;
e)organizeazÄƒ evidenÅ£a beneficiarilor programului/subprogramului;

f)urmÄƒreÅŸte modul de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea programelor/subprogramelor naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate

g)elaboreazÄƒ trimestrial rapoarte cu privire la derularea programelor naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate ÅŸi le înainteazÄƒ structurilor
specialitate din cadrul Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii sau, dupÄƒ caz, al Institutului NaÅ£ional de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ;

h)transmite structurii de specialitate din cadrul Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii cererile lunare de finanÅ£are fundamentate,
însoÅ£ite de documentele justificative, conform legii, pentru realizarea deschiderilor de credite bugetare pentru derularea
programelor naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate, cu încadrarea în fondurile aprobate ÅŸi la termenele stabilite potrivit dispoziÅ£iilor legale
în vigoare;
3.În domeniul asistenÅ£ei medicale ÅŸi programelor naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate realizate prin spitalele din reÅ£eaua
autoritÄƒÅ£ilor administraÅ£iei publice locale:

a)asigurÄƒ realizarea tuturor activitÄƒÅ£ilor privind încheierea contractelor pentru desfÄƒÅŸurarea activitÄƒÅ£ilor prevÄƒzute
programele naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate de evaluare, profilactice ÅŸi cu scop curativ, finanÅ£ate din bugetul Ministerului SÄƒnÄƒt
din fonduri de la bugetul de stat ÅŸi din venituri proprii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b)asigurÄƒ primirea ÅŸi înregistrarea documentelor justificative necesare în vederea decontÄƒrii bunurilor ÅŸi serviciilor acorda
în cadrul programelor/subprogramelor naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate pe baza facturilor prezentate;

c)analizeazÄƒ indicatorii prezentaÅ£i în decontul înaintat de unitatea sanitarÄƒ, precum ÅŸi gradul de utilizare a fondurilor pus
la dispoziÅ£ie anterior;
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d)asigurÄƒ realizarea activitÄƒÅ£ilor necesare în vederea lichidÄƒrii ÅŸi ordonanÅ£Äƒrii cheltuielilor angajate conform prevede
legale în vigoare;

e)asigurÄƒ monitorizarea derulÄƒrii contractelor încheiate pentru desfÄƒÅŸurarea activitÄƒÅ£ilor prevÄƒzute în programele
naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate de evaluare, profilactice ÅŸi cu scop curativ, finanÅ£ate din bugetul Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, din f
de la bugetul de stat ÅŸi din venituri proprii, în vederea îndeplinirii obligaÅ£iilor contractuale;
f)verificÄƒ menÅ£inerea condiÅ£iilor care au stat la baza încheierii contractelor;

g)actualizeazÄƒ, în colaborare cu compartimentul juridic, contractele încheiate pentru desfÄƒÅŸurarea activitÄƒÅ£ilor prevÄƒz
programele naÅ£ionale de sÄƒnÄƒtate de evaluare, profilactice ÅŸi cu scop curativ, finanÅ£ate din bugetul Ministerului SÄƒnÄƒt
din fonduri de la bugetul de stat ÅŸi din venituri proprii, prin încheierea de acte adiÅ£ionale la acestea, conform legislaÅ£iei în
vigoare.
30.XI. În domeniul economic ÅŸi administrativ
31.A. Biroul/Compartimentul buget-finanÅ£e ÅŸi Biroul/Compartimentul contabilitate au urmÄƒtoarele atribuÅ£ii:
a)executÄƒ indicatorii aprobaÅ£i în bugetul de venituri ÅŸi cheltuieli al direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ;
b)afiÅŸeazÄƒ pe site-ul direcÅ£iei proiectul bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli; analizeazÄƒ lunar ÅŸi trimestrial execuÅ£ia
bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli ÅŸi le înainteazÄƒ Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, la termenele stabilite;
c)întocmesc 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, trimestrial ÅŸi anual, Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii situaÅ£iile financiare, verificÄƒ ÅŸi avizeazÄƒ, în prealabil, plÄƒÅ
conturi la trezorerii ÅŸi bÄƒnci, dupÄƒ caz;

e)participÄƒ la organizarea ÅŸi efectuarea inventarierii patrimoniului la nivelul direcÅ£iei de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ ÅŸi al unitÄƒ
subordonate;

f)participÄƒ, în condiÅ£iile legii, la controlul respectÄƒrii disciplinei financiare ÅŸi bugetare la unitÄƒÅ£ile din subordine, raportâ
Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii rezultatele;
g)transmit Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii ÅŸi înÅŸtiinÅ£eazÄƒ prefectul cu privire la indicatorii financiari propuÅŸi a fi incluÅŸi în
buget de venituri ÅŸi cheltuieli;
h)propun avizarea ÅŸi repartizarea, dupÄƒ caz, a bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli al unitÄƒÅ£ilor sanitare subordonate ÅŸi
urmÄƒresc utilizarea eficientÄƒ a fondurilor alocate;
i)elaboreazÄƒ propuneri de casare ÅŸi transfer de bunuri materiale, pe care le supun aprobÄƒrii directorului executiv adjunct
financiar contabil, pentru a fi înaintate Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
j)executÄƒ indicatorii financiari din bugetul propriu ÅŸi urmÄƒresc executarea acestora, asigurÄƒ efectuarea plÄƒÅ£ilor în
conformitate cu prevederile legale cuprinse în Ordinul 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 ÅŸi completÄƒrile ulterioare;

k)finanÅ£eazÄƒ, deconteazÄƒ, dupÄƒ caz, contravaloarea acÅ£iunilor sau obiectivelor din programele de sÄƒnÄƒtate ÅŸi alte
activitÄƒÅ£i, conform actelor normative în vigoare, în limita creditelor deschise lunar de Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, pe baza solici
de fonduri;
l)propun directorului executiv adjunct financiar contabil aprobarea casÄƒrilor pentru unitÄƒÅ£ile subordonate din teritoriu ÅŸi
urmÄƒresc modul de utilizare a acestora, conform normelor specifice;
m)întocmesc lunar situaÅ£ia monitorizÄƒrii cheltuielilor de personal pentru activitatea proprie ÅŸi verificÄƒ dacÄƒ unitÄƒÅ£ile
sanitare publice din subordine au raportat aceastÄƒ situaÅ£ie Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
n)îndrumÄƒ metodologic din punct de vedere financiar-contabil unitÄƒÅ£ile teritoriale subordonate;
o)întocmesc lunar, pe baza datelor operative, execuÅ£ia bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli pentru activitatea proprie, pe
care o înainteazÄƒ Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii;
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p)solicitÄƒ Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii, la termenele stabilite, deschideri de credite bugetare pentru luna urmÄƒtoare, pe titluri
cheltuieli ÅŸi programe de sÄƒnÄƒtate;

q)asigurÄƒ efectuarea finanÅ£Äƒrii lunare a acÅ£iunilor de sÄƒnÄƒtate de la nivelul unitÄƒÅ£ilor subordonate; asigurÄƒ contra
ÅŸi decontarea sumelor reprezentând drepturi salariale ÅŸi cheltuieli materiale, în conformitate cu prevederile legale, pentru
cabinetele din structura unitÄƒÅ£ilor sanitare transferate la autoritÄƒÅ£ile administraÅ£iei publice locale (cabinete de medicinÄƒ
sportivÄƒ, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM, cercetare, rezidenÅ£i an I-VII, UPU - UPU SMURD); asigurÄƒ
efectuarea finanÅ£Äƒrii lunare a sumelor transferate autoritÄƒÅ£ilor administraÅ£iei publice locale pentru asistenÅ£a medicalÄƒ
comunitarÄƒ; asigurÄƒ contactarea cu autoritÄƒÅ£ile administraÅ£iei publice locale ÅŸi decontarea sumelor reprezentând dreptu
salariale ale medicilor, medicilor dentiÅŸti, asistenÅ£ilor medicali din cabinetele medicale din unitÄƒÅ£ile de învÄƒÅ£Äƒmânt; as
finanÅ£area lunarÄƒ a unitÄƒÅ£ilor medico-sociale în conformitate cu prevederile legale;

r)stabilesc necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrÄƒri de investiÅ£ii, consolidÄƒri de clÄƒdiri ÅŸi reparaÅ£ii capitale,
dotÄƒri pentru unitÄƒÅ£ile sanitare subordonate, precum ÅŸi pentru direcÅ£ia de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ;
s)efectueazÄƒ repartizarea creditelor bugetare aprobate ÅŸi transmit 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)urmÄƒresc 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)urmÄƒresc modul de executare ÅŸi raporteazÄƒ lunar Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii situaÅ£ia privind monitorizarea investiÅ£ii
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
pentru activitatea unitÄƒÅ£ilor sanitare subordonate.
32.B. Compartimentul administrativ 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 din
parcul auto
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 benz
ÅŸi încadrarea în cota lunarÄƒ de carburanÅ£i, stabilitÄƒ potrivit legii;

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 Compar
de achiziÅ£ii publice;
f)analizeazÄƒ ÅŸi propune efectuarea cheltuielilor de capital aprobate;
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 ale clÄƒdirilor direcÅ£iei;
j)asigurÄƒ verificÄƒrile metrologice ÅŸi ale InspecÅ£iei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ÅŸi
InstalaÅ£iilor de Ridicat (ISCIR) pentru aparatura din dotare;

k)verificÄƒ ÅŸi urmÄƒreÅŸte modul de aprovizionare a unitÄƒÅ£ilor din subordine cu medicamente, materiale consumabile etc
vederea asigurÄƒrii funcÅ£ionÄƒrii acestora;
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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 ac
33.C. Biroul/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.
CAPITOLUL IV: DispoziÅ£ii finale
Art. 18

DirecÅ£iile de sÄƒnÄƒtate publicÄƒ judeÅ£ene, prin atribuÅ£iile lor profesionale medicale ÅŸi de reglementare ÅŸi control
profesional ÅŸi administrativ, organizate în vederea protejÄƒrii ÅŸi promovÄƒrii stÄƒrii de sÄƒnÄƒtate a populaÅ£iei ÅŸi satisfac
nevoilor specifice de asistenÅ£Äƒ medico-sanitarÄƒ a populaÅ£iei, sunt unitÄƒÅ£i publice deconcentrate ale Ministerului
SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii pentru implementarea politicii sanitare ÅŸi strategiei de acÅ£iune a Ministerului SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii la nivel teritorialjudeÅ£ean.
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