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CAP.I     RAPORTUL ANUAL AL COMPARTIMENTULUI  DE SUPRAVEGHERE 

SI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE 

1.SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL BOLILOR TRANSMISIBILE 

Compartimentul isi desfasoara activitatea cu un personal format din 2 medici 

epidemiologi ,3 asistenti ,1 statistician si 1 dezinfector (1/2 norma) . 

 

 Supravegherea si controlul bolilor prioritare 

 

 

 S-au realizat 52 activitati in conformitate cu metodologia Ord. MS 377/2017 si a 

metodologiilor specifice elaborate de INSP si CNSCBT in cadrul PN I.2. 

Astfel, s-au primit si au fost analizate, validate si introduse in Registrul national  Electronic 

unic al bolilor transmisibile 254 de fise unice de raportare caz de boala transmisibila, cu 50 % 

mai putine decat in anul precedent. Indicele de confirmare etiologica a cazurilor de boala 

transmisibila a fost de   61%. 

  

Analiza cazurilorde boala transmisibila a dus la urmatoarea clasificare finala: 

Confirmate 156 61% 

Posibile 18 7% 

probabile 5 2% 

Infirmate 75 30% 
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Situatia comparativa a bolilor transmisibile inregistrate in anii 2018 si 2019 
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  Pentru stabilirea diagnosticului etiologic pentru bolile cu declarare pe fisa unica si 

pentru alte boli transmisibile Laboratorul DSP, acreditat RENAR, a efectuat 634 analize 

virusologice (42 pozitive), 2042 detreminari microbiologice (50 pozitive), 2521 analize 

serologice (238 pozitive ). 

 Pentru 497 probe pentru care laboratorul DSP nu poate efectua diagnosticul sau este 
necesara inca o confirmare, s-a facut numai prelucrare preliminara si au fost trimise la 
Institutul Cantacuzino (10 probe)  si la CRSP Iasi (487 probe). 
  
 S-au facut 254 anchete epidemiologice. 
  
 Nu s-au inregistrat  focare de boala transmisibila. 
  
 A fost reintregita rezerva epidemiologica, conform legislatiei in vigoare, pentru a 
putea interveni in situatii de urgenta. In cursul anului nu s-au inregistrat situatii de urgenta. 
  
 S-au realizat instruiri ale asistentilor comunitari si mediatorilor sanitari cu privire la 
problemele de supraveghere a bolilor transmisibile, vaccinare preventiva pentru populatia la 
risc. 
             A fost elaborata o Metodologie de supraveghere a gripei si a infectiilor respiratorii 
acute pentru sezonul 2018-2019 in unitatile de invatamant, care a fost parte integranta din  
Planul de acțiuni comune (DSP și ISJ)  pentru limitarea cazurilor de îmbolnăvire în perioada 

sezonului gripal 2018 – 2019. 

 In cadrul actiunilor speciale de depistare activă şi prevenire a bolilor transmisibile 

funcție de situația epidemiologică  a  fost investigat 1 caz de Paralizie acuta flasca (PAF). 

 A fost elaborata o Metodologia de supraveghere a gripei  şi a infecţiilor respiratorii 

acute pentru sezonul 2018-2019 in unitatile de invatamant, care a fost distribuita prin 

Inspectoratul Scolar Judetean tuturor cabinetelor de medicina scolara. 

 In cadrul actiunilor de instruiri ale personalului medico-sanitar şi ale mediatorilor 

sanitari cu privire la prevenirea, depistarea, raportarea şi controlul bolilor transmisibile s-au 

efectuat sedinte de instruire, la care a participat medicului epidemiolog,  cu asistentii 

comunitari si mediatorii sanitari (49 de asistenti si mediatori sanitari) despre  Gripa, metode 

de limitare a transmiterii gripei si  beneficiile vaccinarii antigripale, despre Infectia cu virus 

WestNile si metode de limitare a expunerii la intepatura de tantar, s-a efectuat o sesiune de 

instruire cu personalul medical din reteau scolara cu privire la supravegherea Infectiile acute 

respiratorii si gripa si metode de limitare a transmiterii bolilor respiratorii in colectivitatile de 

prescolari si scolari. 

  In cadrul actiunilor de depistarea, verificarea, investigarea şi raportarea alertelor 

naţionale, participarea la verificarea și investigarea locală a alertelor internaţionale şi 

asigurarea răspunsului rapid în conformitate cu legislația în vigoare s-au  investigat 1  caz de 

antrax, 2 cazuri de infectie cu virus WestNile,  2  cazuri de leptospiroza,  1  caz de Botulism,  2  

cazuri de meningita meningococica si  1  caz de RAPI. 
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In cadrul actiunilor de asigurarea schimbului de informaţii specific şi colaborarea 

interjudeţeană în probleme epidemiologie s-a colaborat cu: 

 DSP Buzau pentru 2 cazuri de Rujeola. 

 INBI ″Matei Bals″  pentru 1 caz de Tuse convulsiva. 

 DSP Bacau pentru 1 caz de meningita virala depistata la Spitalul Moinesti; 

 DSP Buzau pentru 1 caz Infectie cu virus WestNile depistat la Spitalul Ramnicu 

Sarat; 

 Spitalul "Victor Babes" pentru 1 caz de HVA. 

 INBI"Matei Bals" pentru 1 caz de tuse convulsiva. 

 Spitalul Ramnicu Sarat pentru 1 caz HAV. 

 DSP Brasov pentru 1 caz de salmoneloza. 

 

 La nivelul judetului Vrancea a fost implementata metodologiei de evaluare a riscului 

de îmbolnăvire prin hepatita virala A si a fost identificata o comunitate la risc de imbolnavire 

prin hepatita virala A, comunitatea se afla sub supravegherea Compartimentului de 

supraveghere si control boli transmisibile. 

 S-au inregistrat cresteri semnificative ale incidentei: 

 Gripei 218 cazuri, de 3 ori mai crescut decat in anul 2018; 

 meningite 32 cazuri, din care 16 cazuri de meningita bacteriana de etiologie neprecizata, cu 

45% mai crescut decat in anul 2018. 

  

 Incidenta crescuta, dar cu valori mai putin semnificative s-au inregistrat si pentru bolile 

diareice, salmoneloze, scarlatina, meningite meningococice,  infectii pneumococice, tuberculoza, 

infectii cu Clostridium difficile. 

 

 Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA 

 

 S-au efectuat in acest an in laboratorul DSP un numar de 4264 testari HIV gratuite (9 

pozitive), din care 2000  gravide ( 6 pozitive) si 38 nou-nascuti (2 pozitivi). 

  In maternitati s-au efectuat  1950 testari rapide la gravidele internate pentru nastere. Trusele 

au fost furnizate de Ministerul sanatatii prin PN de supraveghere si control al infectiei HIV/SIDA. 

 Procentul gravidelor testate HIV in maternitate din totalul gravidelor din judet este de  

78,11%. 

 Au fost luate in evidenta, ca urmare a declararii de sectia de boli infectioase a Spitalului 

judetean Focsani,  9 cazuri noi de infectie, din care 4 barbati si 5 femeie. Mecanismul de infectie este 

sexul neprotejat cu persoane necunoscute  sau infectate. 
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 Medicatia si monitorizarea evolutiei  bolnavilor sub tratament s-au efectuat in cadrul 

programului  national finantat prin CASJ, de sectia de boli infectioase a spitalului judetean in 

colaborare cu Institutul National Matei Bals. 

 

 Supravegherea si limitarea Infectiilor Asociate asistentei medicale si a rezistentei 

microbiene, precum si de monitorizare  a utilizarii antibioticelor 

 

 Supravegherea infectiilor asociate asistentei medicale, conform prevederilor Ord. M.S. nr. 

1101/2016,  se desfasoara in toate cele 5 spitale din judetul Vrancea.  

 Dar, in conformitate cu metodologia Ord. MS 377/2017, doar Spitalul Judetean de Urgenta 

"Sf. Pantelimon" Focsani desfasoara Programul National de Supravegherea si limitarea Infectiilor 

Asociate asistentei medicale si a rezistentei microbiene, precum si de monitorizare  a utilizarii 

antibioticelor. 

 In anul 2019, s-au raportat un numar de 219  cazuri din care 171 din Spitalul judetean,  21 din 

spitalul Adjud, 11 din Spitalul Panciu, 14 din spitalul Dumbraveni,  0 din Spitalul Vidra, 1 la spitalul 

Militar Focsani  si 1 din alte spitale. 

 In anul 2019, in Spitalul Judetean de Urgenta Focsani s-au inregistrat 171 infectii asociate 

asistentei medicale, cu o incidenta de 0.56%, incidenta fiind similara cu cea inregistrata in anul 2018. 
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2. PROGRAMUL NATIONAL DE IMUNIZARE 

Pentru implementarea acestui program Directia de Sanatate Publica Vrancea a contractat  

servicii de vaccinare conform Ord.MS 377 /2017  cu 153 medici de familie ,5 spitale publice 

si 1 spital privat . DSP a preluat si dupa caz a asigurat transportul vaccinurilor repartizate de 

MS cu masina frigorifica din dotare si a asigurat depozitarea in conditii de siguranta a 

vaccinurilor in spatiile frigorifice ale DSP (camera frig si lazi frigorifice ) monitorizate 
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permanent pentru mentinerea temperaturii optime . Cu exceptia cabinetelor vaccinatoare din 

municipiul Focsani si cateva localitati din apropierea acestuia pentru 100 cabinete din rural si 

urban (Adjud ,Marasesti,Panciu ) sa asigurat  lunar transportul vaccinurilor cu masina 

frigorifica a DSP . Concomitent cu distribuirea vaccinurilor in teritoriu personalul  

compartimentului de supraveghere si control boli transmisibile a  verificat lunar stocurile de 

vaccinuri ,conditiile de pastrare si catagrafiile pe baza carora medicul a solicitat vaccinul .  

S-au efectuat la nivelul judetului  30929  vaccinari  si revaccinari  obligatorii  la copii  si elevi  

si 31502    vaccinari la grupe de risc ( gripal ) . 

Detalii privind vaccinarile efectuat  tipurile de vaccinuri se regasesc in tabelul alaturat. 

Nr. 
crt. 

Indicatori de rezultat 

Număr 
vaccinări 

cumulat de la 
începutul 

anului 

1. 
Vaccinari la vârstele 
prevăzute în Calendarul 
național de vaccinare 

x 

1.1 Hep B pediatric 1873 

1.2 BCG 1840 

1.3 DTPa-VPI-Hib-Hep. B    7210 

1.4 DTPa - VPI 2921 

1.5 RRO                               6814 

1.6 Pneumococic conjugat 6980 

1.7 dT  3291 

1.8 DTPa 0 

  TOTAL VACC.CALENDAR 30929 

2. 
Vaccinari la grupele 
populaționale la risc 

x 

2.1 dT gravide 0 

2.2 VTA gravide 0 

2.3 ROR focar 120 

2.4 Gripal 31382 

2.5 HPV 0 

2.6 altele (specificati) 0 

  TOTAL VACC.RISC 31502 

 

Toate vaccinarile  s-au efectuat prin maternitati si cabinetele medicale de familie  ceeace a 

generat o acoperire vaccinala diminuata la categorii de varsta la care pana in trecut aveam 

acoperire de peste 95% ,respectiv vaccinarile de la varsta solara si presolara . Lunar la nivelul 
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cabinetelor medicale de familie  au fost verificate catagrafiile  ,au fost evaluate realizarile si 

au fost intocmite referatele necesare decontarii servicilor de vaccinare . 

S-au desfasurat in cadrul acestui program 4 actiuni de evaluare a acoperirii vaccinale din care 

2 actiuni  in luna februarie  la varsta de 18 luni (copii nascuti in iulie 2017 ) si alte categorii  

de copii  (copii nascuti in anii 2013  si 2004 ) si 2 actiuni in luna august pentru varsta de 12 

luni (copii nascuti in iulie 2018 )si 24 luni (copii nascuti in iulie 2017 ). Activitatea s-a 

realizat la toate cabinetele medicale de familie in conformitate cu metodologia Centrului 

National de Supraveghere si Control Boli Transmisibile    si rezultatele generale sunt 

prezentate in tabelul urmator : 

 

 

Varsta 

copiilor 

Nr.Copii 

evaluati 

urban 

Nr.Copii 

corect 

vaccinati 

urban 

Acoperire 

vaccinala 

urban 

Nr.Copii 

evaluati 

rural 

Nr.Copii 

corect 

vaccinati  

rural 

Acoperire 

vaccinala 

Rural 

12 

luni(aug) 

93 62 66% 181 133 73% 

18 

luni(feb) 

87 65 75% 204 167 82% 

24 

luni(aug) 

92 81 88% 196 177 90% 

5-14 

ani(feb) 

2219 1271 51% 4627 3578 60% 

 

Pentru estimarea   acoperirii vaccinale s-au efectuat 612 de evaluari (controale ) ale 

documentelor medicale de inregistrare a vaccinarilor efectuate . 

 S-a constatat fata de evaluarea din 2018 cresterea de la 47% la 74% a acoperirii vaccinale  la 

grupa de 18 luni   in urban si de la 60% la 81% in rural . Principalele motive ale nevaccinarii 

la aceasta categorie de varsta au fost plecarea in strainatate si contraindicatiile temporare . 

S-a constatat de asemenea fata de evaluarea din 2018 cresterea de la 69% la 81% a acoperirii 

vaccinale la varsta de 12 luni in urban si crestera de la 69% la 73% in rural . 

Pentru grupa copiilor de 5  ani si  14 ani ponderea copiilor vaccinati corespunzator a scazut de 

la  fata de anul precedent de la 57% la 51% in urban  si de la 76% la 60% in rural . 

Principalele motive pentru nevaccinarea acestor copii au fost lipsa vaccinului dT si absenta 

din teritoriu prin plecarea in alte tari sau in alte zone ale Romaniei . 



11 
 

Un impediment important in realizarea unei acoperiri vaccinale corespunzatoare in campaniile 

de vaccinare lunare si suplimentare este mentinerea in listele medicilor de familie a copiilor 

plecati in strainatate sau plecati in alte localitati din tara fara a solicita transferul . Acesti copii 

constituie capitatie pentru medicul de familie si desi ocazional ei mai vin in tara si este posibil 

chiar sa fie vaccinati in tarile  in care traiesc  in care legislatia privind vaccinarea este mai 

severa ,prin faptul ca nu aduc dovada vaccinarii se acumuleaza ca si restantieri la una sau mai 

multe vaccinari . 

 

Evaluare acoperire vaccinala -comparativ pe 3 ani 

Varsta  

copiilor 

2017 2018 2019 

 copii 

evaluati 

corect 

vaccinati 

AV copii 

evaluati 

corect 

vaccinati 

AV copii 

evaluati 

corect 

vaccinati 

AV 

12 luni 305 137 45% 284 192 68% 274 195 71% 

18 luni 287 240 83% 302 168 56% 291 232 79% 

24 luni 305 245 80% 313 228 73% 288 258 90% 

5 -14 

ani(feb) 

9208 7298 79% 6943 4849 70% 6846 3921  57% 

 

Din tabelul de mai sus se observa cresterea acoperirii vaccinale  la12 luni dar si la  la 18 si 24 

luni . La categoria de copii 5-14 ani la care s-a evaluat acoperirea vaccinala cu a 2-a doza de 

ROR  la 5 ani  si cu o doza de dT la14 ani  acoperirea este nesatisfacatoare din motive diferite 

.Daca la ROR principalele motive de nevaccinare sunt refuzul parintilor si mobilitatea in 

strainatate a copiilor , pentru dT  majoritatea nevacinatilor a fost determinata de lipsa 

vaccinului . 

Cu ocazia evaluarii acoperirii vaccinale la grupele de varsta mai sus mentionate au fost 

efectuate si verificari ale inregistrarii vaccinarilor in RENV  la 186  medici din care la 5 s-a 

constatat ca nu erau inregistrate toate vaccinarile ci doar cele efectuate de ei . 

Pentru monitorizarea permanenta a imunizarilor efectuate si a consumurilor de vaccin s-au 

efectuat 1321 de  evaluari (controale ) ale documentelor de inregistrare si raportare (inclusiv 

verificarea inregistrarilor din Registrul National Electronic de Vaccinari) . In urma acestor 

evaluari se centralizeaza si transmite lunar la MS, INSP si CRSP vaccinarile efectuate 

,consumul si stocurile de vaccinuri pentru vaccinurile din PNV pentru copii  si transmite 

trimestrial la INSP si CRSP realizarile  la vaccinare , consumurile si stocurile pentru 

vaccinarile la risc . 
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In cursul anului 2019 s-a continuat campania suplimentara de vaccinare ROR pentru a 

recupera cat mai multi din copiii nevaccinati corespunzator varstei  si  a proteja prin vaccinare 

copii de 9-11 luni in contextul evolutiei epidemiei de rujeola  . Colectarea,centralizarea si 

raportarea datelor de vaccinare s-a efectuat  lunar .Si la aceasta vaccinare acoperirea vaccinala 

in campaniile lunare este necorespunzatoare .Astfel daca la grupa 9-11 luni in general 

receptivitatea parintilor este mai buna in schimb la 12 luni mare parte din parinti refuza 

administrarea vaccinului fara a motiva acest refuz .  

Supravegherea Reactiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) s-a facut permanent 

conform metodologiei .  Nu s-au raportat  cazuri de catre cabinete vaccinatoare dar avand in 

vedere comentariile mass media cu ocazia unui deces la copil de 5 luni care fusese vaccinat in 

urma cu 10 zile ,ne-am autosesizat si am efectuat investigarea cazului posibil de RAPI 

urmand ca CNSCBT sa evalueze cazul si sa concluzioneze .Se constata un interes sporit al 

medicilor de familie pentru realizarea serviciilor de vaccinare  dar inca se acorda prea putin 

timp activitatii de educatie pentru sanatate in relatie cu vaccinarea .In majoritatea cabinetelor 

medicale de familie mobilizarea la vaccinare se face telefonic dar parintele care nu vrea sa 

vina la vaccin nu raspunde la telefon cand recunoaste numarul asistentei sau medicului sau 

chiar isi schimba numarul . 

S-au realizat instruiri cu medicii de familie si asistentii lor ,cu asistentii comunitari si 

mediatorii sanitari pentru mobilizarea la vaccinare a copiilor . 

S-au realizat activitati de promovare a sanatatii in comunitatile cu risc in care acoperirea 

vaccinala este deficitara . 

Analize repetate au identificat apoximativ aceleasi localitati cu acoperire vaccinala 

necorespunzatoare cum ar fi municipiul Focsani ,orasul Marasesti ,comunele Vidra ,Chiojdeni 

,Homocea ,Ploscuteni . Caracteristic acestor localitati este existenta comunitatilor de romi 

care pe langa receptivitatea redusa pentru vaccinare au si o mare mobilitate  atat in tara cat si 

in strainatate ceeace le face greu accesibile pentru orice activitate de preventie ,din aceleasi 

comunitati selectandu-se si situatiile de refuz la vaccinare sau neprezentare  . 

Probleme si disfunctonalitati intampinate 

Aprovizionarea discontinua cu vaccinuri genereaza restantieri care sunt mult mai greu de 

recuperat  si frustrari in randul medicilor care chiar se straduiesc . Refuzul vaccinarii 

manifestat fie prin declaratii de refuz fie prin neprezentare creeaza carente in aceasta 

activitate.  

 

CAP.II   RAPORTUL COMPARTIMENTULUI  EVALUAREA FACTORILOR DE 

RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA 

Omul, de-a lungul existentei sale, a dus la modificarea substantiala si crescanda a 

mediului său de viată. Inca de la  inceputul acestui secol am fost martorii unor modificari 

rapide, la scara globala. Multe din aceste modificari au dus la o dezvoltare pozitiva a calitatii 
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vietii si a cooperarii internationale. Dar, nu toate aceste modificari au fost benefice.   

Activitatea umană a determinat o degradare fara precedent a mediului, a dus la aparitia de noi 

factori de risc. Daca in trecut problemele de mediu si consecintele asupra starii de sanatate au 

fost tratate ca si probleme locale si rezolvate pe plan local, astazi aceste probleme s-au extins, 

depasind dimensiunea locala si reprezentand o amenintare la adresa sanatatii umane si poate a 

supravietuirii umane . In masura in care cauzele bolilor sunt supuse controlului uman, bolile 

legate de mediul inconjurator ar putea sa fie, in principiu, prevenite. 

 Monitorizarea expunerii necesita o actiune permanenta de detectare, inregistrare si 

prelucrare a datelor privind sanatatea mediului,  pe de o parte, iar pe de alta parte vizează 

evaluarea expunerii populatiei. 

 Programul Naţional - PN II - de monitorizare a factorilor determinanţi din 

mediul de viaţă şi de muncă are ca scop prin actiunile desfasurate, identificarea cauzelor, 

eliminarea/diminuarea lor si contracararea efectelor printr-o supraveghere preventiva.  

 

a) Colectivul Igiena Alimentaţiei 

 

În cursul anului 2019 s-au realizat activităţi  în cadrul "Programului  Naţional - PN II" de 

monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi de muncă,  Domeniul 4 -  

Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 

alimentari şi de nutriţie", cu respectarea metodologiilor C.R.S.P - urilor din ţară după cum 

urmează: 

 

 Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consum uman  

 - au fost catagrafiate 15 unitati :   -  9 desfacere ; 

                                                                   -  6 depozite alimentare 

S-au realizat 19 activităţi în cadrul cărora au fost recoltate un număr de  20 probe de 

sare iodată din import si de la salina Slanic Prahova, din cele 2 categorii de unităţi indicate 

în metodologie: unităţi de desfacere, unități depozitare, urmărindu-se atat conţinutul de iodat 

de potasiu cât şi conţinutul de iod total. 

Probele recoltate au fost conforme prevederilor HG nr. 1904/2006.  

 

 Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare  

          S-au realizat un număr de 14  activităţi în cadrul cărora s-au efectuat: 

 catagrafierea unităţilor noi distribuitoare de suplimente alimentare = 10; 

 catalogarea suplimentelor alimentare in functie de categoria de ingrediente din 

compozitie - vitamine si/sau minerale, substante extrase din plante, coenzima Q10, 

licopen sau alte substante cu rol fiziologic sau nutritional  = 76 produse 

Au fost prelevate un număr de 2 probe de suplimente alimentare în vederea monitorizării 

nivelului de metale grele (plumb şi cadmiu) Rezultatele  au aratat incadrarea in valorile 

normale. 
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 Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii   

 Au fost catagrafiate un număr de 23  unităţi de distribuţie/desfacere în cadrul cărora 

au fost efectuate 23 activitati  fiind verificate 321 produse alimentare din următoarele 

categorii de alimente:  149 condimente, 135 plante aromatice uscate, 18 ingrediente 

vegetale uscate, 19 suplimente alimentare din extracte vegetale condiţionate sub formă de 

pulbere;  

 - în aceste unităţi nu au fost identificate alimente care sa aibă specificat pe etichetă 

sau pe documentele însotitoare faptul ca au fost supuse tratamentului cu radiaţii ionizante.  

 S-au recoltat şi trimis spre analiză la Institutul de Igiena si Sanatate Publica 

Veterinara Bucuresti, 2 probe de produs alimentar "Piper negru macinat(Brazilia) si 

Scortisoara macinata (Madagascar)", pentru detecţia iradierii. Rezultatele au aratat ca  

produsele analizate nu au fost iradiate. 

  

 Evaluarea stării de nutriţie si a alimentaţiei populaţiei  
 Pentru realizarea sintezei naţionale privind alimentaţia şi starea de nutritie a populatiei, 

s-au investigat un număr de 50 de subiecți din mediul rural - comuna Tîmboiesti - 40 femei 

şi 10 bărbaţi, pentru care s-au obţinut datele antropometrice şi datele privind consumul 

alimentar individual pentru evaluarea dietei personale pe 24 ore.  

S-au evidentiat urmatoarele aspecte: 

- 58% au fost cu efort fizic usor ; 12%  cu efort fizic mediu si 30% cu efort fizic   mare;  

-  IMC a fost la persoanele cu varsta : 

 20-40 ani   intre 19,0 – 35,0; 

 41-65ani intre 19,1 – 41,5; 

 >65 ani intre 20,3 – 32,6; 

  Persoanele depistate cu IMC peste 25 au risc moderat/ridicat pentru sanatate motiv 

pentru care trebuie  sa-si schimbe stilul de viata. 

Din ancheta alimentara a  rezultat o alimentatie dezechilibrata din punct de vedere cantitativ 

si calitativ . 

 

 Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinaţie 

nutriţională specială 

S-au realizat un număr de 4 activităţi, în cadrul cărora s-au recoltat 14 probe de alimente 

pentru copii din care:  

A) In vederea determinarii de Pb, Cd, Hg, Al si As : 

           1.BEBELEAC 1 – lapte de inceput de la nastere; 

           2.NESTLE – preparat pe baza de cereale  – Biscuiti pentru sugari si copii de 

varsta mica; 

           3.APTAMIL – Aliment dietetic pentru scopuri medicale speciale  – pentru regimul 

dietetic al regurgitatiilor (de la nastere) 

          Rezultatele au fost conforme. 

B) - In vederea determinarii nivelurilor de pesticide : 
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Preparate pe baza de cereale prelucrate pentru sugari si copii de varsta mica (cereale 

simple,care sunt sau trebuie sa fie reconstituite cu lapte sau lichide  nutritive corespunzatoare) 

           1.MILUPA – 7  cereale cu banane si prune 

         Rezultatele au fost conforme. 

C) Pentru determinarea staniului : 

- preparate pentru copii si preparate pe baza de cereale  prelucrate pentru sugari si copii de 

varsta mica conservate : 

           1.HERO BABY – Crema 8 cereale cu banana si biscuiti, de la 6 luni 

- preparate pentru sugari si preparate de continuare conservate ( inclusiv lapte pentru sugari  si 

lapte de continuare) cu exceptia produselor uscate si sub forma de praf. 

          2.YOGOLINO – Aliment pentru sugari pe baza de lapte cu biscuit si gris din grâu 

dur 

- produse alimentare dietetice pentru utilizari in scopuri medicale speciale, destinate in special 

sugarilor, conservate, cu exceptia  produselor uscate  si sub forma de praf. 

          3.HIPP – solutie de rehidratare orala pe baza de morcovi si mucilagiu de orez gata 

preparata 

        Rezultatele au fost conforme. 

D) Pentru determinarea nivelului de benzo(a)piren  –  alimente pe baza de cereale 

prelucrate 

         1.NESTLE PTIT BISCUIT – preparat pe baza de cereale pentru copii de varsta mica 

        Rezultatele au fost conforme. 

E) Pentru  determinarea  melaminei -  din preparatele  pentru  sugari  sub forma de praf  si 

preparatele de continuare 

         1.BABELAC 2 – lapte de continuare de la 6 luni 

      Rezultatele au fost conforme. 

F) Determinarea  nivelului  de nitrati  -  dintr-o  proba de alimente pe baza de cereale  

prelucrate si alimente pentru sugari si copii de varsta mica : 

         1.MULTICEREALE  MILUPA 

     Rezultatul a fost conform. 

G) Analiza  parametrilor microbiologici (Salmonella spp., Listeria monocytogenes 

Enterobacter sakazakii)  : 
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 - din preparate pentru sugari (formule de inceput deshidratate) : 

         1.NAN 1 OPTIPRO – lapte de inceput de la nastere; 

         2.NAN  SENSITIVE – lapte praf pentru regimul dietetic al problemelor digestive 

minore (aliment dietetic pentru scopuri medicale speciale) 

      Rezultatele au aratat ca cele 2 probe analizate nu asociaza un risc pentru sanatate. 

H) Determinarea nivelului de micotoxine / Aflatoxine : 

        1.BABELAC 3 – lapte de continuare de la  9 luni 

        2.HUMANA  HA 1 – formula hipoalergica 

     Rezultatele au fost conforme. 

 

 Metodologie de supraveghere a focarelor de TIA 

            Nu s-au inregistrat cazuri in anul 2019. 

 Evaluarea factorilor de risc din materiale care vin în contact cu alimentele 

 S-au realizat  5 activităţi în cadrul cărora au fost recoltate 8 probe din ceramica,  

bambus, melamina,  email,  plastic, carton în vederea determinarii  migrarii globale. 

Probele au fost trimise spre analiză  la DSP Ialomita si CRSP Bucuresti. 

Rezultatele probelor prelevate s-au încadrat în limitele admise  pentru toţi parametrii 

analizaţi. Probele de ceramica si vase emailate au fost conforme.  

 Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe 

 S-au realizat 9 activităţi,  in 11 unitati de desfacere, în cadrul cărora s-a efectuat 

catalogarea a 24 produse alimentare cu adaos de vitamine, minerale sau alte substanţe 

(cereale si produse pe baza de cereale, bauturi racoritoare carbonatate, lapte si produse 

lactate); nu s-au inregistrat neconformitati ,toate produsele au fost notificate la M.S . A fost 

recoltata 1 proba de produs din gama "TEDI"in vederea determinarii continutului de 

vitamina C si trimisa spre analiza la CRSP Iasi. Proba a fost conforma. 

 Monitorizarea  consumului de aditivi alimentari 

         Nu s-a realizat deoarece conform metodologiei pentru determinarea dioxidului de 

sulf si a sulfitilor trebuiau  prelevate probe de fructe si legume deshidratate de la 

producatorii autohtoni . 

 Pe raza judetului Vrancea, nu exista producatori autohtoni de fructe si legume 

deshidratate . 

 Activitatea  de   notificare / certificare a conformitatii cu normele de igiena si 

sanatate publica,   conform Ord.  M.S.  nr. 1030/2009  

- notificări asistenţă de specialitate de sănătate publică = 24 
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- notificari pentru Certificarea conformitatii = 2  

b)  Colectivul Igiena Colectivităţilor de copii/tineret 

 

 S-au desfasurat acţiuni  conform P.N.V , subprogramul V.1 , domeniul 2, pct.2.1 

- Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor . 

 

  In anul 2019 s-au derulat activităţi cuprinse in programul naţional, conform 

metodologiilor 

           elaborate de C.R.S.P.- urile coordonatoare, astfel : 

 

1. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate pe baza examenelor de 

bilanţ la   

copiii şi tinerii din colectivităţile şcolare din mediul urban şi rural  - conform 

metodologiei elaborate de CNEPSS Bucureşti . 

 Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate a fost efectuată şi raportată în 

mediul    urban de toţi medicii şcolari, iar în mediul rural de 5% din medicii de familie și 1 cabinet 

medical școlar.  

    

 I. APRECIEREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE FIZICĂ 

  Au fost examinaţi 6 468 preșcolari și școlari din care : 

 - repartizaţi pe medii : - 5943 in mediul urban  

                                      - 525 în mediul rural . 

 - repartizaţi pe sexe : - 3267 fete 

                                          - 3201 băieţi  

                 Au rezultat : 

 -  5006 copii armonici ( 77,40% ) 

 -  1462 copii dizarmonici ( 22,60% ) . 

 

  În ceea ce priveşte repartiţia pe medii : 

 din cei  - 77,40 % armonici :  - 69,28 % (4481 elevi) sunt în mediul urban; 

                                                         - 8,12 % (525 elevi) în mediul rural. 

                    - 22,60 % dizarmonici - 22,60 % (1462 elevi) sunt în mediul urban din  

                 care:   -  15,01 % (971 elevi) cu + G; 

                                  -  7,59 % (491 elevi) cu – G; 

 

 Din punct de vedere al repartiţiei pe clase : 

  -  copii preşcolari - armonici - 797 copii (12,32 %) 

                                                  - dizarmonici - 91 copii ( 1,40 %) 

  - cls.I - armonici -  1018  elevi ( 15,73%) 

                             - dizarmonici -  202 elevi ( 3,12 %) 

  - cls.a IV-a - armonici -  990 elevi ( 15,30 %) 

                                      - dizarmonici -  271 elevi (4,18 %) 
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  - cls.a VIII-a - armonici - 835 elevi ( 12,90 %) 

                                         - dizarmonici -  270 elevi ( 4,17 %) 

  - cls.a XII-a - armonici -   1208 elevi ( 18,67 %) 

                                        - dizarmonici -  562  elevi ( 8,68 %) 

  - anul II sc.prof. - armonici -  158 elevi ( 2,44%) 

                                               - dizarmonici -66 elevi (1,02%) 

    

 II. APRECIEREA STĂRII DE SĂNĂTATE 

      S-au depistat  1048 subiecți bolnavi și s-a obtinut o prevalenta generala de  16,20  %. 

 In ceea ce priveste prevalenta pe clase de boli s-a inregistrat urmatoarea situatie : 

1. vicii de refractie  -  290 cazuri 

2. obezitate de origine neendocrina  - 243 cazuri 

3. hipotrofie ponderală  -  129 cazuri 

4. tulburări de vorbire  - 123 cazuri 

5. hipotrofie staturală -  62 cazuri. 

 

 2. Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi tineri, 

          conform metodologiei elaborate de CNEPSS Bucureşti .  

 Au fost examinaţi 24835 elevi, din care 23153 din mediul urban și 1682  din 

mediul rural (doar prin  cabinetele de medicină școlară), rezultând 1411 preșcolari și 

școlari dispensarizaţi cu boli  cronice (5,68% ), din care pe grupe  de varsta :  

  - creşa:  6 

  - grădiniţă: 278 

  - clasele I - IV : 248 

  - clasele V – VIII: 320 

  - clasele IX – XII: 559 

 Din interpretarea datelor obţinute rezultă urmatoarea ierarhie : 

       1. boli senzoriale ( 462 cazuri ) -  32,74 %  

 2. boli neuropsihice (346 cazuri ) - 24,52 %  

 3. boli metabolice si de nutritie ( 232 cazuri) - 16,44 %  

 4. boli ale aparatului locomotor ( 113 cazuri ) - 8 %  

 5. boli respiratorii (100 cazuri) - 7,08 %  

 6. boli cardiovasculare  (57 cazuri) - 4,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 7. endocrinopatii cronice (35 cazuri) -  2.48 %  

 8. boli renale ( 18 cazuri)-  1,27 %  

 9 . boli digestive ( 13 cazuri) -  0,97 %  

 10. boli de sange ( 11 cazuri) - 0,77 %   

 11. alte malformații congenitale ( 10 cazuri ) - 0,70% 

 12. neoplazii ( 4 cazuri) - 0,28% 

 13. boli poststreptococice ( 3  cazuri) - 0,21 %  

 14. boli autoimune - 2 cazuri (0,14%) 

 15. afectiuni genitale cronice (2 cazuri ) - 0,14 % 
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 16. HIV/SIDA - 2 cazuri - (0,14%) 

 17. T.B.C  - 1 caz - (0,07%)   
  În urma aprecierii evoluţiei stării de sănătate a copiilor dispensarizaţi cu boli cronice  s-au 

constatat următoarele : 

 - din cei 1411 copii cu afecţiuni cronice dispensarizate de cabinetele medicale  şcolare din 

mediul   urban : 

 1127 ( 79,87% ) au avut o evoluţie staţionară, fără complicaţii, 

 222 (15,73%) au înregistrat ameliorări ( ex.bolile neuropsihice - în principal 

tulburările de vorbire, bolile metabolice și de nutriție, endocrinopatiile cronice - 

tulburările de ciclu menstrual)  

 62 ( 4,39%) s-au recuperat ( în special tulburările de vorbire în urma terapiei 

logopedice si tulburarile ciclului menstrual ).  

 

 3. Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi prin 

efectuarea triajului epidemiologic după vacanţe, conform  metodologiei elaborate de 

CNEPSS Bucureşti . 

   În cursul anului 2019 au fost efectuate și raportate 5 triaje epidemiologice după vacanțele 

școlare. 

Au fost examinați, în medie, 24 700 preșcolari și școlari, principalele afecțiuni diagnosticate 

fiind bolile parazitare (pediculoza), angina și bolile infecțioase (respiratorii).  

4.  Evaluarea stării de nutriţie a copiilor din ciclul primar ( 6 - 10 ani ) conform 

 metodologiei OMS prin participarea la proiectul " European Chilhood Obesity  

Surveillance Initiative ( COSI ) " - conform metodologiei elaborate de CNEPSS 

Bucureşti . 

   

În anul 2019 s-a desfășurat etapa a III-a a acestui studiu, în aceleași unități de învățământ din 

jud. Vrancea în care s-au desfășurat și etapele anterioare,  respectiv :  

1. Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" Focșani 

2. Școala Gimnazială "Ecaterina Teodoroiu" Mărășești 

3. Școala Gimnazială Slobozia Bradului 

4. Școala Gimnazială Vulturu 

5. Școala Gimnazială Vidra 

In cadrul studiului s-au desfăşurat următoarele activităţi : 

- s-au informat şi s-a obţinut acordul părinţilor pentru includerea copiilor în studiu , 

- s-au completat de către părinţi chestionarele privind caracteristicile stilului de viaţă 

al copilului , 

- au fost măsurate înălţimea, greutatea , circumferinţa taliei şi circumferinţa şoldurilor 

tuturor copiilor incluşi în studiu , 

- au fost completate de către directorii unităţilor de învăţământ chestionare privind 

date despre şcoala . 
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Au fost examinați 273 de copii, care frecventează clasele  0, a-I-a  și a II-a, cu vârste cuprinse 

între 7 si 10 ani ( 61 copii de clasa 0, 108 copii cls. a-I-a și 104 copii cls. a II-a). Rezultatele 

acestor masuratori au fost trimise CNEPSS.   

5. Evaluarea condițiilor igienico-sanitare în unitățile pentru ocrotirea, educarea și 

instruirea copiilor și tinerilor . 

În anul școlar 2018 - 2019 au fost evaluate 100 de unitati de invatamant, din care: 

- repartizate pe medii :   - 42 (42%) unități din mediul urban. 

        - 58 (58%) unități din mediul rural 

- repartizate pe tipuri de unități : - 50 grădinițe 

            - 37 școli 

            - 13 licee 

S-au obținut următoarele rezultate, în ceea ce privește: 

- autorizația anitară de funcționare : - 74 unități au avut ASF și  

                                                             - 26 au fost neautorizate sanitar, 

- starea igienico-sanitară a clădirii : - corespunzătoare  la 99 de unități 

        - necorespunzătoare  la 1 unitate  

-aprovizionarea cu apă potabilă:-racord la sistemul central de alimentare cu apa-

78unități                                                 - racord la sursă 

proprie - 18 unități  

      - neracordate la apă curentă- 4 unități  

- canalizare :  - racord la rețeaua localității - 42 unități 

  - canalizare proprie (bazin betonat vidanjabil)- 58 unități    

- spațiu pentru depozitarea produselor alimentare distribuite copiilor (lapte și corn) - 95 unități  

au avut  spațiu amenajat și dotat corespunzător, 

- 5 unități nu au avut  spații adecvate,  dotările cu rafturi și agregate  frigorifice erau    amplasate în 

spații cu altă destinație . 

- anexe sanitare - corespunzătoare în 96 unități   si necorespunzătoare în 4 unități (grupurile sanitare 

sunt amplasate în  exteriorul unității de învățământ, obiectele  sanitare nefiind racordate la 

instalație de alimentare cu apă potabilă curentă ,  

- aprovizionarea cu materiale pentru curățenie : corespunzătoare - 98 unități si necorespunzătoare - 

2 unități , 

- aprovizionarea cu substanțe biocide : - corespunzătoare - 100 unități  

 - operațiuni DDD :  în 75 unități s-au efectuat operațiuni DDD cu societăți specializate,  în 25 unități 

nu s-au efectuat astfel de operațiuni  periodic. 

 - examene medicale periodice ale angajaților - în toate unitățile de învățământ, toate 

categoriile de personal au efectuat examenele medicale periodice conform prevederilor 

legislației în vigoare. 

- cursuri pentru însușirea noțiunilor fundamentale de igienă : în 8 unități,  categoriile de personal 

prevăzute în Ord. M.S nr.1225/2003  nu au efectuat cursurile, 
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- asistența medicală a copiilor  :  în 55 de unități din mediul rural se asigură de către medicii de 

 familie. 

Pentru neconformitățile constatate s-au acordat termene de remediere și s-a aplicat 1 sancțiune 

contravențională de către Compartimentul de Control în Sănătatea publică . 

   

II. Activitatea de notificare / autorizare sanitară  

În cursul anului 2019 au fost eliberate , la solicitare : 

- 32 Notificări de asistenţă de specialitate de sănătate publică pentru proiecte de 

construcţie/reamenajare în conformitate cu prevederile Ord.M.S1030/2009 cu modificările şi 

completările ulterioare , 

-  24 Autorizaţii sanitare de funcţionare în conf. cu prevederile Ord. M.S. 1030/2009 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

III. Activitatea comisiei de orientare şcolar - profesională . 

În cursul anului 2019 au fost înregistrate 2 solicitari privind transferul elevilor din motive 

medicale. 

 

c)Colectivul Igiena mediului 

 

 PN II - 1) Domeniul privind  protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor 

asociate factorilor de risc din mediul de viaţă 

 

1.1.1. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena apei 

1.1.1.1."Supravegherea calitatii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele 

de aprovizionare mari" (care furnizeaza in medie >1000 m
3
/zi sau care deservesc > 5.000 de 

persoane). S-au identificat 7 Zone de aprovizionare cu apă care furnizeaza in medie >1000 

m
3
/zi sau care deservesc > 5.000 de persoane şi anume: Focşani ( front captare Suraia), 

Adjud (front captare extravilan Adjud), Mărăşeşti (front captare Mărășești), Panciu (front 

captare Chicera, comuna Străoane ), Odobeşti (front captare Babele),  Vulturu (front captare 

Vulturu) și Gugeşti (front captare Gugeşti), a căror operator unic este SC"CUP"SA Focşani. 

S-au realizat : 

 în cadrul programului de monitorizare de audit - 30 activităţi de prelevare probe apă. 
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  - s-au prelevat și analizat în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din 

cadrul DSP Vrancea, 134  probe pentru examen microbiologic care au fost 100% conforme 

şi 134 probe pentru examen fizico-chimic, din care s-au inregistrat 7 probe  (5,22 %) 

neconforme  prin depăsirea valorilor maxime admise pentru parametrii "amoniu" și "fier". 

- în vederea determinarii parametrilor chimici pentru care laboratorul DSP Vrancea nu are 

capacitate de analiză, s-au trimis 12 probe de apă la CRSP Iași (unde s-au determinat 

parametrii: pesticide organoclorurate, trihalometani, tricloretenă și tetracloretenă, metale și 

sulfați), 7 probe de apă la INSP București (unde s-au determinat parametrii: hidrocarburi 

policiclice aromatice, TOC și benz(a)piren). Probele au fost  100% conforme pentru 

parametrii analizati. 

- s-au trimis spre analiză, în cadrul Laboratorului Igiena Radiatiilor Ionizante Galati, 7 probe 

de apă pentru determinarea parametrilor de radioactivitate (activitatea alfa global, 

activitatea beta global, doza efectivă totală de referință și activitatea specifică 
222

Rn/
226

Ra) 

conform Legii nr. 301/2015; Nu s-au înregistrat depăsiri ale parametrilor analizați. 

 în cadrul  monitorizării operaționale a calităţii apei produse şi distribuite, s-au realizat: 

 evaluarea rezultatelor probelor care au fost prezentate și  analizate în  Laboratorul de 

diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea (pe bază de contract); au 

fost analizate 805 probe pentru examen microbiologic şi 3 probe pentru examen fizico-

chimic, care au fost 100% conforme .  

  -  înregistrarea şi  evaluarea rezultatelor monitorizării operaționale a calităţii apei potabile  

(analiza chimică) efectuată de operatorul SC "CUP" SA, în laboratorul de analize propriu 

(laborator acreditat RENAR și înregistrat la Ministerul Sănătății); s-au constatat următoarele: 

din analiza unui număr de 2145 probe, 2 probe (0,10%) au fost neconforme prevederilor 

Legii 458/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru parametrul  "turbiditate". 

 

1.1.1.2. "Evaluarea calităţii apei de îmbăiere" 

- În vederea identificarii zonelor naturale de îmbăiere, amenajate si neamenajate dar 

utilizate de localnici sau turiști, s-a solicitat tuturor Primariilor din județ, prin adresa nr. 

2020/18.03.2019, sa ne informeze asupra existenței/inexistentei acestor zone si estimarea 

numarului de utilizatori, în vederea stabilirii masurilor ce vor fi aplicate în sezonul estival, în 

conformitate cu prevederile HG nr. 546/2008. 

În urma centralizării informaţiilor primite a rezultat că, există zone de îmbăiere 

neamenajate, utilizate prin tradiţie de  cca. 5-20 localnici: 

În urma centralizării informaţiilor primite, a rezultat că există zone neamenajate de îmbăiere, 

utilizate prin tradiţie de  cca. 20-30 persoane/ sezon : 

- pe cursul râului Siret - în comuna Biliesti 

- pe cursul râului Milcov - în comuna Golești. 
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- pe cursul pârâul Rîmna, în comuna Gologanu 

- pe cursul pârâului Slimnic, în comuna Obrejița 

- pe cursul pârâului Oreavu, Lacul Sifonari , în comuna Gugești 

Acestea însă, nu pot fi considerate "zone de îmbăiere" datorită numărul mic de 

utilizatori. 

- am solicitat Administrației Nationale "Apele Române" - Administrația Bazinală de    

apă Siret, prin adresa nr. 2021/18.03.2019,  sa ne informeze asupra calitatii apei de suprafață 

din râurile /pârâurile care strabat teritoriul administrativ al judetului Vrancea și daca au existat 

zone de îmbăiere pentru care s-a emis o interdicție sau recomandare permanentă împotriva 

îmbăierii; Administrația Bazinală de apă Siret prin  adresa înregistrată la DSP Vrancea cu 

nr. 2125/26.03.2019, : 

 nu a desemnat zone de îmbăiere a populatiei în apele de suprafață  pe raza  

județului,  

  nu a recomandat  desemnarea unor zone de îmbăiere a populatiei pe cursurile de 

apă din județul Vrancea  

 conform activității de monitorizare și evaluare a stării ecologice a corpurilor de apă de 

suprafată în Bazinul Hidrografic Siret, în anul 2019, corpurile de apă de pe râurile Putna, 

Milcov, Trotuș și Siret,  s-au încadrat în stare ecologică bună . 

 

- nu  s-a monitorizat calitatea apei de îmbăiere, pe râurile din județ, deoarece  nu s-au 
identificat ape de suprafata utilizate ca zone de îmbaiere. 

- administraţiiIor publice locale în al căror teritoriu au fost semnalate acele "zone de îmbăiere" 
cu numar mic de utilizatori, li s-a solicitat  montarea de panouri-avertizoare pentru informarea 
populaţiei locale şi a turiştilor, cu inscrisurile "Zonă necontrolată sanitar şi nerecomandată 
îmbăierii" şi "scăldatul interzis" 

- pe site-ul DSP Vrancea  (www.dspvn.ro) a fost postat comunicatul referitor la  zonele 
naturale de îmbăiere necontrolate sanitar și nerecomandate îmbăierii, cu recomandarea 
de a se evita scăldatul în rîurile Putna, Milcov, Siret şi Trotuş dar și la zona de agrement 
Doaga.   

 - în perioada 1 iunie - 15 septembrie 2019, nu s-au raportat / înregistrat la DSP, cazuri 

de îmbolnăviri sau accidente, datorate calității apei din zonele de îmbăiere sau 

condițiilor din zonele de îmbăiere. 

1.1.1.3. "Supravegherea calitații apei de fântână și a apei arteziene de utilizare publică"  

- s-a solicitat autorităților publice locale, prin adresa nr.892 /5.02.2019,  inventarierea tuturor 

surselor locale de alimentare cu apă, publice și private, aplicarea măsurilor de intreținere și 

igienizare a acestora, precum și monitorizarea calității apei din aceste surse (fântâni, izvoare 

captate). Au fost catagrafiate  993 surse de utilizare publica. 

- s-au recoltat  probe de apa pentru analize microbiologice si fizico-chimice din  50 de 

fantani/ izvoare captate de utilizare publică din 16 localități. Microbiologic, toate probele 
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(100%) au fost neconforme. Din punct de vedere fizico-chimic,  38 probe (76%) au fost 

neconforme  prin depăsirea valorilor maxime admise pentru pametrii: "azotați"- 28 probe 

(73,68%), "conductivitate"- 6 probe (15,78%) , "oxidabilitate"- 2 probe (5,26%) și 

"turbiditate" - 2 probe (5,26%).   

   Avand in vedere riscul pentru sanatate, generat de consumul apei care nu intruneste 

cerintele de calitate, in conformitate cu prevederile H.G nr. 974/2004,cu modificarile si 

completarile ulterioare, au fost informati detinatorii acestor  sisteme (UAT -urile din 

localitatile incluse în screening), prin 16 adrese despre neconformarea apei din sursele 

individuale,  masurile igienico - sanitare ce trebuie aplicate la nivelul fiecarui sistem, inclusiv 

informarea populatiei precum și notificarea DSP asupra cauzelor care au dus la neconformare 

si masurile  pentru corectarea parametrilor. S-a solicitat autorităților publice locale,  să 

interzică folosirea acestora în scop potabil prin : afişarea la loc vizibil şi protejat a 

înscrisurilor "APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT"   şi, după caz,  "APA NU ESTE BUNĂ DE 

FOLOSIT PENTRU SUGARI ŞI COPIII MICI” (nitrati). 

 s-au transmis informări scrise, medicilor de familie, din localitățile în care a fost depistat 

un continut crescut de nitrați în apa din sistemele locale, dar și centrale, pentru a stabili 

întâlniri cu gravidele și mamele  copiilor mici, pe parcursul cărora să li se  prezinte  riscul la 

care se supun consumând apa din sursele menționate, precum si variantele alternative (pentru 

prevenirea morbidității si mortalității cauzate, la copii, de consumul  apei de fântână al carei 

conținut în "nitrați" depăseste concentrația maximă admisă). 

    În anul 2019,  nu s-au înregistrat  cazuri de methemoglobinemie acută infantilă .   

1.1.1.4. "Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale sau decât 

apele de izvor" 

  în cadrul programului de monitorizare de audit s-a desfasurat o activitate de prelevare 

probe de apă de la "Sectia de îmbuteliere apa potabilă - Jariştea" (singura unitate  

autorizată sanitar, cu  acest profil de activitate, din judeţ); 

- s-au recoltat 2 probe (una din sortimentul de apă carbonatată și una din apa necarbonatată) , 

pentru fiecare probă analizându-se parametrii microbiologici si cei fizico-chimici pentru care 

laboratorul de analize din cadrul DSP Vrancea are capacitate de analiză; probele prelevate au 

fost conforme pentru parametrii analizati. 

- în vederea determinarii parametrilor chimici pentru care laboratorul DSP Vrancea nu are 

capacitate de analiză, s-a trimis 1 probă de apă la CRSP Iași (unde s-au determinat parametrii: 

pesticide organoclorurate, trihalometani, tricloretenă și tetracloretenă, metale (B, Cd, 

Cr,Cu,Pb și Ni); proba de apă a fost conformă prevederilor legale. 

- s-a trimis spre analiză, în cadrul Laboratorului Igiena Radiatiilor Ionizante Galati, 1 probă 

de apă pentru determinarea parametrilor de radioactivitate (activitatea alfa global și 

activitatea beta global) conform Legii nr. 301/2015. Nu s-au înregistrat depăsiri ale 

parametrilor analizați. 

 în cadrul Programului National II, Obiectivul 1, s-au recoltat 2 probe de apă 

îmbuteliată (câte o proba din fiecare sortiment) care au fost trimise spre analiza Laboratorului 

din cadrul INSP București (conform metodologiei), pentru determinarea metalelor (As, B, Cd, 

Cr, Cu, Fe, Mn, Hg  și Pb). Probele prezentate au fost conforme.  
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 înregistrarea şi  evaluarea rezultatelor monitorizării operaționale a calităţii apei 

potabile. Au fost prezentate 12 probe (6 probe de apă prelevate  înainte de îmbuteliere și 6 

probe apă îmbuteliată) pentru examen microbiologic şi fizico-chimic; probele prezentate au 

fost conforme pentru parametrii analizati în laboratorul DSP  Vrancea. 

 

1.1.1.5."Supravegherea calitatii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele  

de aprovizionare mici " 

 s-au identificat  83  Zone de Aprovizionare cu Apă care deservesc mai putin de 

5000 de persoane, din mediul rural. În comunele Bordești, Bolotești, Cîmpineanca (sat 

Pietroasa), Cotești, Ciorăști (satele Mihălceni si Ciorăști - partial), Cîmpuri (satul Rotilesti), 

Cîrligele, Dumbrăveni , Gologanu, Gugești (satul Gugești -parțial și satul Oreavu), Gura 

Calitei, Homocea, Jariștea (satele Jaristea si Pădureni), Obrejița, Măicănești, Nănești, 

Ruginești, Străoane, Suraia și Biliești, Tîmboiești, Tătăranu (satul Tătăranu), Urechești și  

Vîrteșcoiu, sistemele de alimentare cu apă sunt în administrarea operatorului regional de apă 

din județ - SC "CUP" SA Focşani, iar  în localitățile Andreiașu, Bîrsești, Ciorăști (satele 

Codrești, Satul Nou, Codrești), Cîmpuri, Chiojdeni, Corbița, Dumitrești, Fitionești, Jariștea 

(sat Scînteia), Jitia, Milcovul, Movilița, Negrilești, Paltin, Păulești, Păunești, Răcoasa, 

Răstoaca, Reghiu, Slobozia Bradului, Slobozia Ciorăști, Tănăsoaia, Tătăranu (satele 

Martinești, Vîjîitoarea și Bordesca Veche), Țifești, Tulnici, Vidra (satele Vidra, Scafari, 

Tighiris, Ruget, Irești și Șerbești), Vizantea Livezi și Vrîncioaia, sistemele de alimentare cu 

apă sunt în administrarea Primăriei din localitate sau a serviciului public de alimentare cu 

apă, din subordinea acesteia. In comuna Vidra, în satele Burca și Voloșcani , sistemele de 

alimentare cu apă sunt administrate de obștile de moșneni din localitate. În comuna 

Vintileasca, datorită alunecărilor de teren care au antrenat deplasarea retelelor de aductiune și 

de distributie a apei, cele 2 sisteme de alimentare cu apă au fost nefunctionale.  O situație 

mai deosebită există  în localitatea Bălești - unde Primăria Bălesti distribuie populației, apă 

captată și tratată in localitatea Puiești (sursa Crîngul Ursului), județul Buzău. 

 în cadrul programului de monitorizare de audit s-au realizat  55 activităţi de 

prelevare probe apă (în cadrul unei activităti au fost evaluate între 1- 4 sisteme), astfel : 

- 307 probe pentru examen microbiologic, din care 24 probe (7,81%) au fost neconforme 

prin depăsirea NTG la 22
0
C și a NTG la 37

0
C, prezenţa germenilor patogeni 

"bacterii coliforme", "escherichia coli" și "enterococi intestinali" ; 

- 307 probe pentru examen fizico-chimic din care 104 probe (33,87%) au fost neconforme 

prin depăşirea valorilor concentraţiilor maxime admise la parametrii: nitraţi, nitriţi, 

amoniu, fier, precum si prin absenta/valori sub limita minimă admisă a  indicatorilor clor 

rezidual liber și clor rezidual total. 

- în vederea determinarii parametrilor chimici pentru care laboratorul DSP Vrancea nu are 

capacitate de analiză, s-au trimis 45 probe de apă la CRSP Iași (unde s-au determinat 

parametrii: pesticide organoclorurate, trihalometani, tricloretenă și tetracloretenă, 

metale și sulfați), 21 probe de apă la INSP București (unde s-au determinat parametrii: 

hidrocarburi policiclice aromatice și benz(a)piren) și 2 probe de apă la CRSP Târgu 

Mureș (unde s-au determinat parametrii sulfuri și hidrogen sulfurat). Probele au fost  100% 

conforme pentru parametrii analizati. 

- s-au trimis spre analiză, în cadrul Laboratorului Igiena Radiatiilor Ionizante Galati, 35 probe 

de apă pentru determinarea parametrilor de radioactivitate (activitatea alfa global, 
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activitatea beta global, doza efectivă totală de referință și activitatea specifică 
222

Rn/
226

Ra) 

conform Legii nr. 301/2015; Nu s-au înregistrat depăsiri ale parametrilor analizați.  

 în cadrul monitorizării operationale s-au prezentat și au fost analizate în laboratorul  

DSP, un număr de  1486 probe pentru examen microbiologic din care 4 probe (0,26%) au 

fost neconforme (prin prezenţa germenilor patogeni E. coli şi enterococi, bacterii coliforme 

și/sau depășirea NTG la 22
0
C și NTG la 37

0
C) şi 334 probe pentru examen fizico-chimic din 

care, 54 probe (16,16%) probe neconforme prin depăşirea concentraţiilor maxime 

admise a parametrilor: “fier, amoniu,  conductivitate și turbiditate”, precum și prin 

absenta/valori peste limita maxima admisa/valori sub limita minima admisă a 

indicatorului "clor rezidual liber".  

-  Înregistrarea şi  evaluarea rezultatelor monitorizării operationale a calităţii apei potabile  

(analiza chimică) efectuată de operatorul SC CUP SA în laboratorul de analize propriu 

(laborator acreditat RENAR și înregistrat la Ministerul Sănătății); s-au analizat din punct de 

vedere fizico-chimic 1265 probe din care 48 de probe au fost neconforme pentru parametrii: 

nitrati, turbiditate și clor rezidual liber;  

 în cadrul PN II -" Screeningul calităţii apei potabile distribuite în sistem 

centralizat în localităţile cu o populaţie mai mică sau egală cu 5.000 de locuitori " s-au 

realizat: 

1. identificarea zonelor care distribuie apă cu un continut crescut de  pesticide cu acțiune 

perturbatoare endocrină , care a constat  în: 

- selectarea, conform criteriilor de includere, sistemelor Ciorăști - Mihălceni, Ciorăști, 

Tătăranu, Vîjîitoarea și Obrejița;  

- prelevarea a 5 probe  de apă care au fost trimise spre analiză la CRSP Iasi. Probele au 

fost conforme prevederilor Legii nr. 458/2002 cu modificările si completările ulterioare. 

2. identificarea unor ZAP neconforme pentru parametrii mangan și fier, care a constat  în: 

- selectarea, conform criteriilor de includere,  sistemelor Ruginești, Homocea, 

Ciorăști-Mihălceni, Oreavu, Urechești, Tîmboiești, Gura Caliței, Nănești, Călieni și 

Slobozia Ciorăști  

- prelevarea a 10 probe de apă care au fost trimise spre analiză Laboratorului din cadrul 

CRSP Iasi; din probele trimise, 4 probe (40%) au fost neconforme prin depășirea 

valorilor maxime admise a pararametrilor Fe si/sau Mn, iar 6 probe (60%) au fost 

conforme . 

3. determinarea bacteriei Legionella pneumophila din apa potabilă distribuită în sistem 

centralizat în comunităţi rurale " care a constat  în: 

- identificarea localităților/sistemelor ce urmau a fi incluse in program, pe baza criteriilor de 

selectie specificate în metodologie; Au fost selectate sistemele din localitățile Dumitrești 

și Oreavu (comuna Gugești). 
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- prelevarea a 4 probe de apă potabilă, pentru detecţia Legionellei pneumophila care au 

fost trimise spre analiza la CRSP Iași. În probele de apă, nu s-a detectat prezenta 

Legionellei pneumophila.  

Evaluarile efectuate în cadrul Programului de monitorizare de audit, au evidentiat 

neconformităţi la nivelul sistemelor de alimentare cu apă mici ( care deservesc mai putin 

de 5000 de persoane) : 

 lipsa autorizaţiei sanitare ca urmare a neasigurarii tuturor conditiilor de functionare , 

 neefectuarea monitorizării operaționale a apei produse şi distribuite, sau nerespectarea 

frecvenței  de prelevare, stabilită în programul de monitorizare operațională, 

 deficiente în procesul de dezinfectie a apei si chiar neefectuarea dezinfectiei apei, 

 neefectuarea verificării substantei dezinfectante reziduale în apa produsă şi distribuită, 

 neefectuarea lucrărilor de întreținere, igienizare sau reparatii curente a rezervoarelor de 

înmagazinare, 

 neasigurarea împrejmuirii corespunzatoare a perimetrelor de protectie sanitară la nivelul 

surselor de apă sau a constructiilor aferente sistemului, 

 ineficienta tehnologiilor de tratare aplicate apei produse și distribuite (dezinfectie, 

deferizare, reducerea ionilor de amoniu) sau absenta unei tratari adecvate acolo unde s-au 

constatat depăsiri constante ale parametrilor: fier, mangan, amoniu , 

 neefectuarea  examinărilor medicale periodice, de către personalul angajat, 

 necunoaşterea şi nerespectarea normelor de igienă specifice locului de muncă, de către 

personalul angajat care asigură supravegherea şi exploatarea instalaţiilor,. 

Măsuri aplicate:  

 Au  fost informati în scris operatorii sistemelor de alimentare cu apă a căror probe au 

înregistrat neconformităţi, în vederea derulării anchetelor pentru stabilirea cauzelor şi 

aplicării de urgentă a măsurilor de remediere. 

 Au fost convocati toti operatorii de apă, la sedinte de instruire pentru prezentarea și 

implementarea legislației în vigoare. 

 A fost  informat biroul de control în sănătate publică (8 adrese interne) asupra 

deficiențelor constatate cu ocazia monitorizării de audit, înregistrării de probe neconforme, 

asupra nerespectării frecventei de monitorizare si funcționării fara Autorizatii sanitare la un 

numar de 57 instalatii de alimentare cu apa potabila.  

    

1.1.2. Protejarea sănătății în relație cu igiena aerului 

    1."Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor din aerul ambiant, in mediul 

urban " - îndeplinirea obligatiilor ce revin M.S conform Legii 104/2011 

- S-au derulat 12 activităţi cu prelevarea a 60 probe de pulberi sedimentabile în orasul 

Focşani; nu au fost semnalate depăşiri ale CMA pentru pulberi sedimentabile. 

    2. Detectarea, evaluarea, notificarea, validarea și răspunsul la toate evenimentele de 

sănătate ce pot fi datorate schimbărilor climatice - îndeplinirea obligatiilor ce revin M.S  

prin Hotărârea nr. 739/2016. 

La nivelul judetului s-au înregistrat: 

- în perioada de iarnă (ianuarie-februarie) și inceputul primăverii (luna martie) 2019, câteva  

ninsori însemnate cantitativ cu strat de zăpada consistent, intensificări ale vântului și viscol 

(cod galben în 10-11 ianuarie);  . 

- în mai  2019 - averse torențiale, grindină, descărcari electrice și intensificări ale vântului, cu 

aspect de vijelie (cod portocaliu) 
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                       - avertizare de inundatii pe râul Putna (cod galben) 

-  luna iunie - a debutat cu ploi abundente, instabilitate atmosferica temporar accentuată, 

cantități de apă insemnate, apoi intensificari alevântuluigrindina si averse torențialealternând 

cu zile calduroase si chiar caniculare 

                       - s-au reactivat alunecări de teren în localitățile zona Vintileasca - Jitia . 

- luna august - caniculă si disconfort termic (temp. de 33
0
-35

0
C), iar indicele temperatură-

umezeală atinge, pe alocuri,  pragul critic de 80 de unitați. 

- luna decembrie - cu temperaturi mai mari decât valorile normale pentru această perioada si 

precipitații slabe sub formă de ploaie.  

Masuri intreprinse de DSP 

 s-a asigurat legătura operativă cu Instituţia Prefectului, Primării, Ministerul Sănătăţii şi 

colaborarea pentru implementarea  măsurilor intersectoriale; 

 s-au mobilizat asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari pentru acordarea 

asistenţei medicale persoanelor cu dependenţă socială la domiciliul acestora; 

 s-a urmărit permanent starea de sănătate a populaţiei prin implementarea la nivel 

teritorial  a activităţilor medicale cuprinse în programele naţionale de sănătate privind 

protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă, 

respectiv aprovizionarea cu apă potabilă, fiind evaluate permanent riscurile îmbolnăvirilor în 

masă a populaţiei, ale apariţiilor unor epidemii  sau contaminări de produse vegetale; 

  gestionarea datelor despre bolile  survenite ca urmare a schimbărilor climatice s-a  

realizat prin centralizarea si înregistrarea  în registrul RE SAN MED. Au fost înregistrate 88 

cazuri de îmbolnăviri, aferente trimestrelor I -III -2019, din care:          

         - 14 cazuri degeraturi cu necroza tesutului 

         - 11 cazuri expunere la frig natural excesiv 

         - 1 caz - alte efecte ale temperaturii reduse 

        -  30 cazuri de hipotermie 

         - 29 expunere la fum/flacara/substante arzande 

        -  1 caz expunere la caldura naturala excesiva          

        -  2 cazuri de  expunere la efecte ale caldurii si luminii 

1.1.3. "Protejarea sanătătii publice în relatie cu expunerea la contaminanți chimici" 

1.1.3.1. "Supravegherea produselor cosmetice în relație cu sănătatea umană" 

 Au fost recoltate 5 tipuri de produse cosmetice care au fost trimise spre analiza către :  

- DSP Buzău pentru - monitorizarea acidului sorbic din crema de față " BIOTEN" cu miere și 

cimbrișor - cremă hidratantă 24 h- ten normal • mixt  

                                      - monitorizarea acidului benzoic din crema de față  " BIOTEN" cu 

miere și gălbenele - cremă hidratantă 24 h- ten uscat • sensibil 

                                     - monitorizarea parabenilor din creme pentru masaj și anticelulitice " 

Crema Anticelulită" cu extract de gălbenele 

- DSP Ialomita pentru monitorizarea microbiologică a produselor pentru machiaj - " 

POWDER  BLUSH" 

- CRSP Cluj - monitorizarea ingredientelor chimice: metale grele (Pb si Cd) din  truse cu 

farduri pentru copii -" Balsam pentru buze Pinguin - Mure". 

Nu s-au înregistrat depăsiri ale valorilor admise, pentru parametrii analizați. 

1.1.3.2 Supravegherea intoxicaţiilor accidentale cu monoxid de carbon, băuturi 

alcoolice,       ciuperci sau  alte produse(droguri/tigari care nu se incadreaza in categoria 

de produse chimice 
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 În cursul anului 2019 s-au raportat 309 cazuri de intoxicaţii, din care:11 (3,55%) au 

fost accidentale și 298 (96,44%) au fost voluntare . 

Produsele incriminate au fost: 

 - alcoolul - în 294 de cazuri (95,14%) 

- alcoolul toxic (metanolul) - 5 cazuri (1,61%) 

-  monoxidul de carbon - 6 cazuri (1,94%) 

- ciupercile - 1 caz (0,32%) 

- medicamentele - 3 cazuri (0,97%) 

Din punct de vedere evolutiv, 17 cazuri (5,5%)  au decedat. 

1.1.3.3. "Supravegherea produselor biocide": în 2019 s-a realizat « Evaluarea activității 

bactericide  și fungicide a antisepticelor și dezinfectantelor chimice utilizate pentru 

dezinfectia igienică a mâinilor prin frecare si dezinfecția igienică a mâinilor prin spălare»  

- a fost recoltat produsul " PROMANUM PURE " utilizat  pentru dezinfectia mâinilor  ; 

produsul a fost recoltat din Spitalul Judetean de Urgență Sf. Panteliman Focșani și trimis spre 

analiza la CRSP Iași.Din concluziile Raportului de încercare nr. 238 a reiesit respectarea 

cerințelor SR EN ISO 13624/2014, prezentând  activitate levuricidă în condiții de curățenie 

(0,3 g/l albumină bovină)/murdărie (3 g/l albumină bovină +3 ml/leritrocite), la concentrația 

de 80%, pentru timpul de contact de 30 secunde. 

     1.1.4. "Protejarea sănătății publice în relație cu igiena habitatului uman " 

1.1.4.2. "Monitorizarea sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea 

medicala" 

- Au fost centralizate şi raportate, trimestrial, datele cu privire la gestionare  deseurilor 

rezultate din activitatea medicala, declarate  de responsabilii din  cele 12 unitati sanitare cu 

paturi din judeţ și din DSP. 

- 1 activitate de instruire cu coordonatorii activității de protecție a sănătății în relație cu 

mediul, în cadrul căreia au fost  prezentate prevederile Ord.MS nr.1226/2012, pentru 

aplicarea corectă a metodologiei de culegere a datelor, pentru baza natională de date. 

B) Prestaţii de servicii de sănătate publică în domeniul sănătăţii în relaţie cu 

mediul 

 Eliberare Notificări,  Autorizații sanitare de funcționare/vize anuale, la solicitare,  în 

conformitate cu prevederile Ord. M.S. 1030/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare : 

- 89 notificări la solicitarea asistenţei de specialitate de sănătate publică,  

- 3 notificări de certificare a conformității , 

-  5 Autorizații sanitare de funcționare, eliberate în baza referatului de evaluare 

- 12 vize anuale pentru Autorizaţiile sanitare de funcţionare . 

 Eliberare Avize Sanitare pentru transport, înhumare, deshumare și reânhumare 

cadavre umane/ Pașapoarte pentru transport cadavre umane sau  autorizatii sanitare de 

funcționare pentru obiective de prestări servicii mortuare, conform prevederilor Legii nr. 

102/2014 și a HG nr. 741/2016:  

- 1 Aviz sanitar pentru transport sau deshumare și reânhumare cadavre umane. 
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- 1 pasaport internațional pentru transport persoana decedata   

 - 6 Autorizații Sanitare de Funcționare pentru mijloace de transport cadavre   

c) Colectivul medicina muncii 

 

  Actiuni derulate conform P.N. II Domeniul 3–Domeniul privind protejarea 

sanatatii si prevenirea  imbolnavirilor  asociate factorilor de  risc  din mediul de munca. 

 

1.   Expunerea profesională la radiații ionizante și neionizante - conform metodologiei 

elaborate de I.N.S.P 

       Au fost efectuate următoarele activități: 

 Catagrafierea unităților în care există locuri de muncă cu expunere la radiații 

ionizante, după cum urmează: 

 Unități Spitalicești – 5; 

 Clinici radiologie și imagistică medicală – 4; 

 Clinici radiologie dentară – 12; 

 Clinici radiologie veterinară – 1; 

 Laborator de testări tehnice – 1. 

 Obținerea  următoarelor date despre expușii profesional la radiații ionizante: 

 evidența actualizată anual, 

 analiza stării de sănătate, 

 tipuri de surse care duc la expunere profesională, 

 repartiția pe profesii, după cum urmează: 

                            Medici - 33 

                            Asistenți - 76 

                            Fizicieni - 2 

                            Infirmieri- 2 

                  Ingineri - 2 

                            Operatori - 2  

2. Supravegherea respectării cerințelor minime legislative privind sănătatea și 

securitatea în muncă a lucrătorilor expuși la riscuri generate de vibrații - conform 

metodologiei elaborate de C.R.S.P. București. 

Nu s-au identificat alte unități cu locuri de muncă expuse la vibrații, față de cele raportate în 

2018. 

3. Evaluarea expunerilor profesionale la tricloroetilena și tetracloroetilena 

(percloroetilenă) -  conform metodologiei elaborate de C.R.S.P. București  

  Au fost efectuate următoarele activități: 

 Au fost catagrafiate 2 unități cu profil de activitate spălătorie chimică în care se 

utilizează tetracloroetilenă: 

 S.C. STERMAMIH CLEAN  S.R.L. Focșani 

 S.C. TEHNOFARM S.R.L. Focșani . 
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 La nivelul celor două unități au existat 4 muncitori expuși. 

1. S-au efectuat determinări în aerul zonelor de muncă, valorile obținute încadrându-se în 

intervalul de referință acceptat de legislația în vigoare. 

2. Au fost recoltate și trimise probe de urină ale lucrătorilor expuși pentru determinarea 

indicatorilor  biologici  de expunere, conform metodologiei, valorile rezultatelor 

situându-se în intervalul normal. 

3.  Au fost  completate și trimise răspunsurile la întrebările chestionarului din Anexă. 

 

4. Riscul contactării tuberculozei pulmonare (ca boala profesională), la personalul 

angajat în unitățile medicale din România - conform metodologiei elaborate de C.R.S.P. 

Iași 

        Au fost efectuate următoarele activități : 

 S-au catagrafiat unitățile spitalicești din județ, după cum urmează: 

 Spitalul Județean "Sf. Pantelimon" Focșani 

 Spitalul Comunal "N.N. Săveanu" Vidra 

 Spitalul Municipal Adjud 

 Spitalul de Psihiatrie Boli Cronice Dumbrăveni 

 Spitalul Orășenesc Panciu 

 Au fost colectate datele conform metodologiei 

Au fost trimise către C.R.S.P. Iași cele cinci fișe ale unităților sanitare menționate mai 

sus.    

A fost semnalat 1 caz de tuberculoză profesională în anul 2019 (17  decembrie), în 

secția de Pneumoftiziologie a Spitalului Județean Focșani. 

Acesta a fost investigat și declarat boală profesională, conform prevederilor Legii nr. 

319/2006 și a metodologiei din legislația conexă. 

II.  Activitatea de notificare / asistență de specialitate și certificare a conformității 

   Au fost înregistrate 14 solicitări. În urma analizei dosarelor de solicitare a asistenței de 

specialitate și/sau de certificare a conformității la normele de sănătate publică precum și a 

activității de verificare în teren a condițiilor declarate, la obiective, au fost elaborate 10 

adrese de comunicare a neconformităților și eliberate 8 notificări de certificare a 

conformității (conform prevederilor Ord. M.S. 1030/ 2009 și Ord. M.S. 119/2014, cu 

completările și modificările ulterioare).   

III. Expertize în domeniul sănătății ocupaționale 

S-au elaborat la solicitarea unităților publice, din domeniul sanitar și al administrației publice, 

un număr de 7 buletine de determinare prin expertizare a locurilor de muncă, în 

conformitate cu  prevederile din Legea - cadru nr. 153/2017. 

În vederea cuantificării anumitor noxe, la nivelul unităților respective, s-au întreprins și 

următoarele acțiuni: 
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 ● În 2 unități din domeniul administrației publice, au fost recoltate la solicitare un 

număr de 36 probe de aeromicrofloră, în 96,34% din cazuri constatându-se depășiri ale 

limitelor acceptabile. 

Cauzele probabile ale acestor depășiri sunt reprezentate de specificul activității (încăperi cu 

acces public larg, arhive etc.) și starea nesatisfăcătoare de salubritate a spațiilor (întreținere și 

igienă necorespunzătoare etc.). 

În vederea normalizării mediului de muncă, s-au făcut recomandări tehnico-organizatorice 

(măsuri de igienă, protecție individuală și colectivă, coroborarea instructajului de protecția 

muncii cu condițiile existente, creșterea rezistenței la îmbolnăvire nespecifice a personalului 

expus) și recomandări medicale (recunoașterea riscului profesional de îmbolnăvire, 

efectuarea examenelor medicale periodice, a încadrarea în muncă și ori de câte ori este 

nevoie, educație pentru sănătate etc.) 

        ● Pentru 5 unități au fost eliberate referate tehnice de interpretare a buletinului de 

măsurătoare a câmpurilor electromagnetice, în 98,79% din cazuri constatându-se depășiri 

ale valorilor normale. 

Cauzele probabile ale acestor depășiri sunt reprezentate de munca cu, sau în apropierea 

echipamentelor electrice și electronice sau de radiotransmisie. 

În vederea normalizării mediului de muncă, s-au făcut recomandări pentru adoptarea de 

măsuri de prevenire și evitare a expunerii salariaților la câmpurile electromagnetice, conform 

prevederilor H.G. 520/2016. 

În funcție de noxele identificate, s-au făcut recomandări pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

profesionale și/sau a bolilor legate de profesie și a accidentelor de muncă, astfel: 

 - către angajator: asigurarea condițiilor de muncă adecvate, organizarea Serviciului de 

Securitate și Sănătate în Muncă și supravegherea activității acestuia, elaborarea instrucțiunilor 

proprii de securitate și sănătate în muncă pentru activitățile specifice, care să cuprindă măsuri 

de prevenire și evitare a riscurilor de îmbolnăvire cu boli transmisibile la om, precum și 

măsuri de prevenire a accidentelor datorate substanțelor chimice/biologice, asigurarea 

examinărilor medicale ale angajaților (la angajare, periodice, supraveghere specială); 

 - către protecția muncii: asigurarea unui microclimat sanogen prin măsuri de 

igienizare, dezinfecție, dezinsecție și deratizare, măsuri vizând ergonomia postului de lucru, 

protejarea analizatorului vizual al angajaților, evitarea suprasolicitării neuropsihice, 

prevenirea suprasolicitării musculo-osteoarticulare, prevenirea contagiunii pe cale aerogenă 

și/sau cutanată. 

 - către angajați: obligativitatea prezentării la controlul medical și informarea 

medicului specialist de medicina muncii despre modificările survenite în starea de sănătate, 

respectarea obligatorie a măsurilor de protecția muncii, individuale și colective. 

IV. Activități desfășurate în colaborare cu Laboratorul de  toxicologie 
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S-au efectuat la cerere, determinări în vederea evaluării expunerii profesionale la:  

 microclimat (temperatură, umiditate, curenți de aer), iluminat; 

 zgomot; 

 pulberi textile, pulberi de lemn, pulberi de hârtie, vapori de alcool etilic. 

 Au fost evaluate 21 unități din județ, având  următoarele profiluri de activitate: 

 - confecții textile; 

 - prelucrarea lemnului; 

 - fabricare hârtie și carton; 

 - mase plastice; 

 - materiale construcții; 

 - producție băuturi alcoolice; 

 - unități sanitare; 

 - producție sucuri din fructe; 

 - penitenciar Focșani. 

 Pentru unitățile evaluate s-au întocmit note de constatare. 

    La nivelul acestor unități, s-au  recoltat un total de 475 probe fizico-chimice. 

Depășirea nivelului de zgomot, a fost constatată în următoarele domenii: confecții 

textile, prelucrarea lemnului, fabricarea hârtiei și cartonului, fabricarea materialelor de 

construcții, producția de sucuri din fructe. Cauzele acestor depășiri sunt reprezentate de 

funcționarea utilajelor de producție, , funcționarea centralelor de producere a agentului termic 

necesar în procesul tehnologic, în unele cazuri tehnologia depășită. S-au făcut recomandări 

de măsuri profilactice tehnico-organizatorice și medicale. 

 Pentru buletinele de analiză a microclimatului, au fost înregistrate depășiri în 

următoarele domenii de activitate: confecții textile, prelucrarea lemnului, fabricare hârtie și 

carton, mase plastice, materiale construcții, producție băuturi alcoolice, unități sanitare, 

producție sucuri din fructe, penitenciar. 

 Cauzele expunerii la temperaturi peste valoarea normală sunt reprezentate de 

funcționarea utilajelor de producție, deficitul sau imposibilitatea asigurării unei ventilații 

adecvate sau răcirea aerului sau utilajelor. Cauzele expunerii la temperaturi scăzute sunt 

reprezentate în principal de desfășurarea muncii în aer liber în sezoanele reci dar și 

imposibilitatea asigurării încălzirii eficiente a spațiilor datorită desfășurării proceselor 

tehnologice. 

 Curenții de aer au prezentat valori sub limita admisă în cazul tuturor determinărilor, 

excepțiile fiind reprezentate de lipsa curenților de aer (valori nule) în anumite puncte de 

măsurătoare. Cauzele posibile ale lipsei ventilației sunt: structura constructivă a spațiilor, 

natura proceselor tehnologice, imposibilitatea montării sau insuficiența ventilației artificiale. 

 În unele situații, umiditatea relativă a cunoscut variații față de valorile recomandate. 

Drept cauze ale acestor variații au fost identificate, în situația umidității crescute, procesele 

tehnologice generatoare de vapori, imposibilitatea constructivă sau de integrare tehnologică a 
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dezumidificatoarelor industriale. În cazul umidității scăzute, de asemenea, procesele 

tehnologice care necesită ventilația permanentă pot conduce la această situație. 

 Măsurătorile iluminatului, nu au identificat valori neconforme în niciuna dintre 

determinări. 

Pentru fiecare buletin de analiză au fost elaborate și înaintate beneficiarilor, interpretări ale 

determinărilor, precum și recomandări de măsuri profilactice medicale și tehnico-

organizatorice specifice, în scopul prevenirii riscurilor asociate și a efectelor negative asupra 

stării de sănătate a lucrătorilor expuși. 

  CAP.III-RAPORTUL ANUAL AL SERVICIULUI DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE 

PUBLICĂ    

    In anul 2019 activitatea de inspectie saniara a fost desfasurata la nivelul judetului 

Vrancea  de catre 3 inspectori sanitari de stat si 2 asistenti inspectori.  

         Activitatea de inspectie a cuprins actiunile tematice de control efectuate in 

unitati de invatamant, unitati sanitare, unitati de ingrijiri la domiciliu si centre 

rezidentiale destinate persoanelor varstnice,  unitati de producere si distributie a apei 

potabile, in cabinete de infrumusetare, unitati de turism, la distribuitori de produse 

biocide, articole tratate si produse cosmetice,  unitati de alimentatie publica, la 

distribuitori de produse din categoriile suplimentelor alimentare, alimentelor tratate cu 

radiatii ionizante, alimentelor cu continut de aditivi alimentari, alimentelor cu 

destinatie nutritionala speciala, la distribuitori de ape minerale si ape potabile 

imbuteliate, in vederea verificarii respectarii legislatiei in vigoare. Activitatea de 

inspectie a cuprins de asemenea rezolvarea sesizarilor cetatenilor si autoritatilor cu 

privire la nerespectarea normelor igienico-sanitare.  S-a efectuat un numar de 1093 

controale dintre care 663 in domeniul nonaliment si 430 in domeniul aliment. Au fost 

aplicate 38 de amenzi in valoare de 96200 lei si 21 avertismente. 

        In cadrul Planului national de actiuni tematice de control in sanatate publica 2019 

s-au derulat urmatoarele actiuni tematice: 

    Actiune tematica de control in unitatile de invatamant preuniversitar si de 

anteprescolari 

      Au fost verificate 57 unitati din care  50 unitati de invatamant, 4 chioscuri 

din incinta unitatilor de invatamant care comercializeaza elevilor produse 

alimentare, 3 unitati catering care distribuie mancare elevilor si copiilor. In urma 

derularii actiunii de control s-au constatat urmatoarele neconformitati: 

- spatiul amenajat pentru depozitarea produselor distribuite in cadrul programelor 

guvernamentale al unei unitati de invatamant era insalubru; 

- lipsa termometrelor si a graficului de temperatura in spatiile frigorifice de 

depozitare a laptelui si derivatelor lactate; 

- neefectuarea cursului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena de 

catre personalul responsabil pentru primirea, depozitarea si distribuirea 

produselor alimentare "lapte si corn";  
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- comercializarea in incinta unitatii de invatamant a alimentelor nerecomandate 

prescolarilor si scolarilor, incalcandu-se prevederile Legii 123/2008 si a Ord. 

M.S. nr. 1563/2008;  

          In cadrul actiunii de control au fost verificate 4 cabinete medicale scolare. 

Pentru neconformitatile constatate au fost acordate masuri si termene de 

remediere si s-au aplicat 4 sanctiuni contraventionale (3 amenzi in valoare totala 

de 5800 lei si 1 avertisment).  

Actiune tematica de control in unitatile de transfuzie sanguina in cadrul careia au 

fost verificate doua unitati sanitare care au in structura functionala UTS, respectiv SJU  

"Sf. Pantelimon" Focsani si Spitalul Municipal Adjud. S-au constatat urmatoarele 

neconformitati:  

Spitalulului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani 

- Nu exista definita o politica de calitate cu referire la unitatea de trasfuzie din 

spital 

- Nu exista o metodologie de calibrare a echipamentelor critice;  

- Nu exista o lista de planificare pe sectii a solicitarii de sange in cazul 

interventiilor medico-chirurgicale programate, care se transmit catre CTS cu 

minim 3zile inainte.  

- Medicul coordonator UTS nu a efectuat instruire in domeniul UTS; 

- UTS nu are o organigrama proprie avizata de conducerea spitalului;  

- Fiecare unitate livrata nu poarta avizul scris al medicului coordonator al UTS. 

Spitalul Municipal Adjud 

- Nu se respecta destinatia spatiilor in cadrul UTS. In spatiul destinat 

laboratorului exista depozitate  materiale sanitare si medicamente apartinand 

ATI; 

- Nu se efectueaza autocontrolul. Nu exista o programare scrisa a autocontrolului  

- Nu exista o lista de planificare pe sectii a solicitarii de sange in cazul 

interventiilor medico-chirurgicale programate, care se transmit catre CTS cu 

minim 3zile inainte  ; 

- UTS  nu dispune de echipament omologat de dezghetare a plasmei si incalzire a 

sangelui; 

- Comisia de hemovigilenta nu are in componenta reprezentant al serviciului 

administrativ financiar; 

- Exista fise ale pacientului transfuzat care nu sunt completatate corespunzator, 

fiind omise data la care s-a efectuat testul de compatibilitate, numarul de 

transfuzii administrate in antecedente. Bonul de cerere transfuzii nu contine 

semnatura si parafa medicului prescriptor. In fisa de relatii despre pacient nu se 

completeaza medicatia administrata inainte de transfuzie; 

- Temperatura din geanta de transport a sangelui nu este monitorizata 

corespunzator.   

Pentru neconformitatile depistate s-au aplicat 2 avertismente si s-au  acordat 

termene de remediere a deficientelor. 

Actiune tematica de control privind conditiile de aprovizionare cu apa 

potabila a localitatilor din mediul urban: 
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 A fost efectuat un numar de 5 controale la instalatii de aprovizionare cu apa 

potabila din mediul urban. 

Neconformitati depistate in cadrul controalelor:  

- neavizarea anuala a autorizatiei sanitare de functionare; 

- nerespectarea programului de monitorizare de control si audit conform 

prevederilor H.G. nr. 974/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Actiune tematica de control privind conditiile de aprovizionare cu apa 

potabila a localitatilor din mediul rural 

       A fost verificat un număr de 3 sisteme centrale de alimentare cu apa din 

mediul rural: comuna Slobozia Ciorasti, comuna Movilita, comuna Paunesti.  

Actiune tematica de control incrucisat in unitatile sanitare cu paturi de stat 

pentru verificarea respetarii normelor de supraveghere, prevenire si limitare 

a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare  in cadrul careia a 

fost verificat Spitatul Judetean de Urgenta Sf. Pantelimon Focsani. Au fost 

formulate recomandari si termene de remediere pentru neconformitatile 

identificate de catre echipa de inspectori din cadrul DSP Suceava, astfel:  

-gasirea unei solutii pentru asigurarea la nivelul sectiilor , in functie  de 

posibilitati, a spatiilor pentru materialele de curatenie, ploscare, deseuri medicale 

si amenajarea lor conform OMS 914/2006 cu modificarile ulterioare;  

- pregatirea documentatiei pentru eliberarea unei noi autorizatii sanitare de 

functionare conform structurii aprobate de Ministerul Sanatatii; 

- inlocuirea ferestrelor din zona unde este amenajat filtrul de acces in blocul 

operator; 

-analizarea posibilitatii relocarii sectiilor chirurgicale aflate in alte corpuri de 

cladire, in pavilionul central, unde exista blocul operator si linie de garda ATI; 

-identificarea si inlocuirea elementelor de circiut electric, defecte (prize, 

intrerupatoare, echipamente electrice nemedicale, cabluri, sisteme de avertizare);  

-montarea de suporti pentru sprijinul pacientilor pe peretii holurilor din sectiile 

unde se impune; 

-verificarea/inlocuirea sifoanelor din subsolul spitalului unde se afla garderoba;  

- montarea unui sistem de control al accesului la usile sectiei de Boli Infectioase;  

- reinstruirea personalului cu privire la procedurile de cuatenie si dezinfectie; 

- sterilizarea instrumentarului medical conform OMS nr.961/2016; 

- inlocuirea etapizata a mobilierului invechit si deteriorat;  

-montarea sau inlocuirea plaselor impotriva vectorilor de la ferestrele utilizate 

pentru aerisire. 

       Pentru neconformitati constatate au fost aplicate 3 Avertismente si 1 amenda 

in valoare de 1000 lei. 

       In cursul anului 2019 au fost efectuate recontroale pentru verificarea 

respectarii termenelor de remediere, constatandu-se respectarea acestora. 

 

Actiune de control  in vederea verificarii conditiilor de functionare a cabinetelor 

de medicina de specialitate/familie si a cabinetelor de medicina dentara in cadrul 

careai au  fost verificate  cabinete medicale astfel: 6 cabinete de medicina de familie, 1 
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cabinet de medicina de specialitate si 11 cabinete de medicina dentara.  S-au costatat 

urmatoarele neconformitati: 

- un cabinet de medicina de familie functioneaza intr-un spatiu impropriu, care  

necesita lucrari de igienizare (pereti, paviment, tavane, tamplarie-deteriorate). La 

nivelul cabinetului frigiderul se afla in stare avansata de deteriorare. 

- un cabinet de medicina dentara functioneaza fara autorizatie sanitara de functionare, 

intr-un spatiu care necesita lucrari de igienizare. Nu se asigura cantitati suficiente de 

produse biocide, nu se efectueaza sterilizarea instrumentarului prin autoclavare. 

-personalul medical al unui cabinet de medicina dentara  nu poatra echipamentul de 

protectie. 

- intr-un  cabinet de medicina dentara personalul nu efectueaza sterilizarea 

instrumentarului prin autoclavare, utilizand etuva. Spatiul in care functioneaza 

necesita lucrari de igienizare (zugravit, inlocuit/reparat tamplarie).  

-doua cabinete de medicina dentara nu detin separator de amalgam. 

-un cabinet de medicina dentara nu utilizeaza pentru dezinfectia mainilor un produs 

biocid care sa respecte categoria de utilizatori "profesionali".  

        Pentru neconformitatile constatate s-au aplicat 3 amenzi in valoare de 12000 lei 

lei, conform HG 857/2011, s-au   formulat recomandari si  s-au stabilit termene de 

remediere. 

 

Actiune tematica de control pentru verificarea produselor cosmetice 

        In cadrul actiunii de control au fost verificate in 9 unitati de desfacere si 57 de 

produse cosmetice astfel :  27 creme de fata, 3 creme de masaj, 9 creme anticelulitice, 

12 rujuri, 2 blush-uri, 4 farduri pentru copii. S-au constatat urmatoarele neconformitati 

: 

- produse cosmetice care nu sunt notificate in CPNP nerespectandu-se prevederile 

Regulamentului (CE) 1223/2009 privind cosmeticele, art.13, alin.1. 

- produse cosmetice care nu au eticheta tradusa in limba romana nerespectandu-se 

prevederile Regulamentului(CE0 1223/2009, art.19, alin.5. 

          Au fost retrase de la comercializare cantitatile din produsele cosmetice 

neconforme, existente in stoc la data controlului (19 buc), pana la intrarea in legalitate. 

          Pentru neconformitatile constatate s-au aplicat 2 Avertismente scrise, conform 

OG2/2001, art.7 .S-au formulat recomndari cu privire la notificarea si etichetarea 

produselor cosmetice si s-au acordat termene de remediere pentru etichetare, respectiv 

notificare. 

          In cadrul actiunii de control au fost prelevate 6 probe  de produse cosmetice (ruj, 

blush, trusa de farduri pentru copii, crema de fata, crema anticelulitica, crema pentru 

masaj), tinand cont de criteriile de prelevare precizate in Metodologia privind 

Supravegherea produselor cosmetice in relatie cu sanatatea umana(2019), pentru care 

s-au obtinut rezultate conforme. 

 Actiunea tematica de control in unitati de turism in care a fost verificat un 

numar de  34 unitati de turism din care: 6 unitati hoteliere, 9 pensiuni turistice, 

17 unitati de alimentatie publica, 2 unitati de catering. 

 S-au depistat urmatoarele neconformitati: 

 - neefectuarea corespunzatoare a efectuarii triajului epidemiologic zilnic al 

personalului angajat de catre persoana responsabila, incalcandu-se prevederile 

art. 86 din Ord. M.S. nr. 976/1998; 
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 - neefectuarea controlului medical periodic de catre personalul angajat, 

incalcandu-se prevederile H.G. 355/2007, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 - neinregistrarea corecta a temperaturii din interiorul spatiilor frigorifice, 

incalcandu-se prevederile alin. (3) , art. 11 si art. 12 din Ord. M.S. nr. 976/1998.  

 Pentru neconformitatile constatate au fost acordate masuri si termene de  

remediere si s-au aplicat 3 sanctiuni contraventionale in valoare de 6200 lei, 

conform H.G. nr. 857/2011. 

 Actiune tematica de control actiuni de control pentru verificarea respectarii 

prevederilor legale in vigoare privind apele de imbaiere in cadrul careia  au 

fost verificate 14 piscine si au fost recoltate un numar de 14 probe apa imbaiere 

cu rezultate conforme. 

Actiunea tematica de control  pentru verificarea respectarii prevederile legale in 

vigoare in ceea ce priveste punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor 

biocide la producatorii de biocide , detinatorii de avize, distribuitorii de biocide si 

utilizatori   in cadrul careia au fost controlate 12 unitati astfel: 1 importator si 

detinator de aviz, 1 detinator de aviz si distribuitor, 6 distribuitori, 1 retaileri, 3 

utilizatori profesionali (2 unitati sanitare cu paturi, 1unitate DDD).  

           Au fost verificate 34 produse biocide. Au fost depistate neconformitati la 

etichetare, ambalare si autorizare/ avizare pentru  8 produse biocide. Au fost  verificati  

5 distribuitori de produse biocide  cu provenienta din Italia (Maiorana Maggirino SPA 

Via Bernardinio Alimena, 83 00173-RomaPulimarket distribuzione, Via Dolomiti, 24 

35018 S(PD) ),  care nu prezinta act de plasare pe piata, pe teritoriul Romaniei  si 

pentru care etichetele si fisele cu date de securitate nu sunt in limba romana, 

nerespectandu-se prevederile HG 617/2014. 

         Au fost retrase de la comercializare 32 litri din produsele TP18 si 6 litri din 

produsele TP1, cu interzicerea comercializarii, inclusiv comertul on-line,  pana la 

intrarea in legalitate. Au fost formulate recomandari cu privire la respectarea 

prevederilor Regulamentului(UE) 528/2012 si ale Ordinului nr.10/2010. Au fost 

aplicate 5 Avertismente ,conform prevederilor OG2/2001, art.7. 

       In cadrul actiunii de control a fost prelevata o proba din  produsul biocid  sub 

forma lichida, de la Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon"  Focsani, in 

vederea evaluarii activitatii bactericide si levuricide,conform Metodologiei stabilita de 

INSP. 

Actiunea tematica de control pentru verificarea articolelor tratate in cadrul careia 

au fost controlate 10 unitati distribuitoare (retaileri). Au fost verificate 30 produse 

dintre care 19 au prezentat neconformitati la etichetare. 

Actiunea tematica de control privind verificarea respectarii conformitatii 

laboratoarelor de analize medicale la prevederile legale in vigoare in cadrul careia 

s-au efectuat controale in 9 laboratoare de analize medicale pentru investigatii 

realizate in ambulatoriu. Au fost depistate urmatoarele neconformitati:  

 -  un laborator in  care managerul nu asigura echipament complet de protectie pentru 

intreg personalul angajat, nerespectandu-se prevederile OMS 1301/2007, art.6, alin. ( 

2) si ale Ghidului national de biosiguranta pentru laboratoarele medicale. A fost 

sanctionat managerul laboratorului cu amenda in valoare de 6000 lei, conform 

HG857/2011, art.18, lit.d, pct.(viii). S-a acordat termen de remediere imediat. 

-  un punct de recoltare nu asigura transportul corespunzator al probelor de urina, prin 

lipsa termometrului din geanta de transport, nerespectandu-se prevederile OMS 
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nr.1301/2007, art.16, alin. (1). A fost sanctionata unitatea  cu Avertisment, conform 

prevederilor OG 2/2001, art.7, pct.(1) si s-a acordat termen de remediere imediat. 

- un laborator nu dispune de sistem de iluminare pentru situatiile de urgenta 

nerespectandu-se prevederile Ghidului national de biosiguranta pentru laboratoarele 

medicale, pentru care s-a acordat termen de remediere 30 zile. 

Actiunea tematica de control pentru verificarea proiectelor finantate din fonduri 

europene 2007-2013, respectiv  2014-2020  (POP si PNDR)  

          In cadrul actiunii au fost verificate 13 unitati : pensiuni agroturistice-5 (4 PNDR 

2007-2013 si 1 PNDR 2014-2020), centru de refacere si recuperare medicala-1 

(PNDR 2014-2020), salon infrumusetare-1 (PNDR 2014-2020), camin cultural-

1(2007-2013), gradinita-1(2007-2013), centru recreational-1(PNDR 2007-2013), 1 

unitate de alimentatie publica -brutarie (PNDR 2007-2013), 1 teren de sport 

apartinand unei scoli (PNDR 201-2020), o ferma piscicola (POP, ) pentru care s-au 

intocmit fisele de raportare. 

          Au fost identificate urmatoarele neconformitati: 

          - o unitate de turism  care utiliza un produs biocid cu termen de valabilitate 

expirat, neasigurand efectuarea dezinfectiei corespunzatoare a suprafetelor, 

nerespectandu-se prevederile OMS nr.119/2014 ,art.50. Pentru neconformitatea 

constatata a fost sanctionata cu amenda in valoare de 1600 lei, persoana fizica 

responsabila de aprovizionarea cu produse dezinfectante, conform HG 857/2011, 

art.16. lit.h. 

         - o alta unitate de turism nu colecta deseurile solide  menajere in recipiente 

corespunzatoare, ci in recipiente improvizate si amplasate necorespunzator, 

nerespectand prevederile OMS nr.119/2014, art.50, lit.d. A fost sanctionat cu 

Avertisment administratorul unitatii, conform OG 2/2001, art.7 si stabilit termen de 

remediere 30 de zile pentru amenajarea spatiului de depozitare a deseurilor menajere. 

           - centrul de refacere si recuperare medicala nu efectueaza inregistrari ale 

operatiunilor  de curatare si dezinfectie, nerespectandu-se prevederile OMS 

nr.961/2016, pentru care s-a dispus termen de remediere  imediat si permanent. 

Actiunea de control privind verificarea respectarii prevederilor legale in 

vigoare referitoare la cabinete de infrumusetare si a cosmeticelor 

profesionale, in cadrul careia a fost controlat un numar de  23 cabinete de 

infrumusetare, identificandu-se urmatoarele neconformitati: 

- Lipsa aparaturii necesare efectuarii procedurii de sterilizare a instrumentarului 

folosit, in 3 unitati verificate, incalcandu-se prevederile Ord. M.S. nr. 961/2016, 

pentru achizitionarea careia s-a acordat termen de remediere 30 de zile. 

- Personalul angajat  nu face dovada efectuarii examenelor medicale periodice 

incalcandu-se prevederile H.G. nr. 355/2007, cu modificarile si completarile 

ulterioare, pentru care s-a sanctionat cu amenda in valoare de 1000 lei conform 

prevederilor HG 857/2011, art.52, personalul unitatii; 

 - Personalul angajat al unei unitati nu face dovada efectuarii instruirii 

profesionale privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, nerespectandu-

se prevederile  prevederile Ord. M.S. nr. 1225/2003, pentru care a fost sanctionat 

personalul cu amenda in valoare de 500 lei, conform prevederilor HG 857/2011, 
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art.5. Pentru identificarea unui certificat de instruire profesionala privind 

insusirea notiunilor fundamentale de igiena cu termen de valabilitate expirat, la 

nivelul unei unitati a fost aplicat avertisment, conform prevederilor OG2/2002, 

art.7 si termen de remediere 30 de zile. 

          In cadru actiunii de control au fost verificate 23 de produse cosmetice la 

notificare si etichetare pentru care nu s-au identificat neconformitati. 

Actiunea tematica de control privind acordarea serviciilor de asistenta medicala 

de catre furnizorii de ingrijiri la domiciliu  si in  centrele medico-sociale si 

rezidentiale destinate persoanelor varstnice 

          La nivelul  judetului Vrancea desfasoara activitatea de ingrijiri la domiciliu un 

numar de 3 unitati care detin autorizatie sanitara de functionare si sunt in relatie  cu 

C.A.S Vrancea. 

        In cadrul actiunii de control  au  fost identificate  urmatoarele neconformitati la o 

unitate nou infiintata : nu utilizeaza dezinfectant de uz profesional pentru igiena 

mainilor, nu a intocmit registru de evidenta al serviciilor medicale acordate 

pacientilor, pentru remedierea carora s-a stabilit termen imediat. 

        In cadrul actiunii de control au fost verificate 6 centre rezidentiale destinate 

persoanelor varstnice existente in judetul Vrancea, astfel : Caminul pentru persoane 

varstnice -Focsani, str. Fraternitatii, nr.11,Caminul pentru persoane varstnice- 

Odobesti, str.Pictor Grigorescu, nr.2, Centrul pentru persoane varstnice "O noua 

sansa"-Marasesti, str. Cuza Voda, nr.15, Centrul rezidential pentru persoane varstnice 

"Sf. Ioan"- Panciu, str. Mihai Viteazu, nr.2B, Centrul de asistenta si suport pentru 

persoane varstnice- Fitionesti, Centrul de ingrijire si asistenta sociala- Maicanesti.  

          Au fost depistate urmatoarele neconformitati : 

- lipsa spatiului locativ (mp) per dormitor si per rezident, culoare intre paturi cu 

dimensiuni inadecvate - centrul Maicanesti; 

- din lipsa de spatiu cabinetul medical al Centrului Maicanesti nu dispune de sala de 

tratament si camera de garda. Acelasi centru nu are organizat serviciul de primire. 

- existenta  grupurilor sanitare comune , din lipsa spatiului - caminele  Odobesti, 

Maicanesti , Marasesti; 

- existenta spalatoriilor subdimensionate si fara circuite functionale-caminele Odobesti 

si Maicanesti, spalatoria Centrului Maicanesti necesitand reabilitare. 

- neasigurarea dezinfectantilor pentru igiena mainilor si a  truselor de mica chirurgie  

la nivelul cabinetului medical, nerespectandu-se prevederile OMS 1101/2016,  din 

centrul de ingrijire Maicanesti.  

      Centrul pentru persoane varstnice "O noua sansa"-Marasesti se afla in curs de 

autorizare sanitara.  

  Pentru neconformitatile depistate s-au acordat termene de remediere. 

     A fost aplicat un avertisment conform OG2/2001, art.7  pentru neintocmirea 

necesarului de  materiale sanitare si dezinfectant.  

 

Actiunea de control comuna cu reprezentantul Colegiului Medicilor-Vrancea  in 

clinicile si cabinetele private de dermatovenerologie si chirurgie plastica si 
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reparatorie, in vederea verificarii conformitatii acestora cu prevederile legale in 

vigoare din domeniu  in care au fost verificate 9 unitati sanitare din specialitatile mai 

sus mentionate din totalul de 10 catagrafiate  la nivelul judetului Vrancea, in care isi 

desfasoara activitatea 10 medici de specialitate,  astfel:  2 centre medicale cu 

spitalizare de zi care au in structura organizatorica cabinet de dermatovenerologie, 2 

centre medicale care au in structura organizatorica cabinet de dermatovenerologie, 4 

cabinete private de dermatovenerologie , 1 cabinet de chirurgie plastica si reparatorie. 

       Nu au fost identificate neconformitati cu privire la infiintarea si functionarea 

unitatilor sanitare verificate, in conformitate cu prevederile OMS nr.1030/2009. 

       In cadrul actiunii de control s-au identificat urmatoarele deficiente, astfel: 

- un cabinet de dermatovenerologie functioneaza intr-un spatiu care   necesita lucrari 

de igienizare la nivelul pavimentului, tavanelor, peretilor, deteriorate datorita 

acoperisului cladirii care este degradat. 

- un cabinet nu pastreaza evidenta tuturor achizitiilor de produse dezinfectante. 

- utilizarea unui produs biocid pentru dezinfectia mainilor, care nu are indicatie de 

utilizare in unitati sanitare. 

- un  cabinet nu detine echipament de sterilizare cu abur sub presiune. 

-un centru medical cu spitalizare de zi nu colecteaza corespunzator deseurile medicale 

periculoase. Acelasi centru nu efectueaza corespunzator inregistrarile  operatiunii de 

dezinfectie de nivel inalt a instrumentarului medical. 

- un centru medical cu spitalizare de zi nu organizeaza activitatea de supraveghere, 

prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale conform prevederilor 

OMS nr.1101/2016. 

 - nu se noteaza pe flaconul de produs biocid data si ora deschiderii si data limita pana 

la care produsul poate fi utilizat in conformitate cu recomandarile producatorului 

- un cabinet de dermatovenerologie  nu efectueaza controlul biologic de verificare a 

eficacitatii sterilizarii. 

         Pentru neconformitatile constatate s-au aplicat 1 avertisment conform 

OG2/2001, art.5  si 1 amenda in valoare de 1200 lei, conform HG 857/2012, art.31, 

lit.a., s-au   formulat recomandari si  s-au stabilit termene de remediere.  

       In cadrul actiunii de control  au fost recoltate 9 teste de sanitatie si 1proba de apa 

sterila, pentru care s-au obtinut  rezultate conforme. 

 Actiunea tematica de control pentru verificarea respectarii conditiilor igienico-

sanitare in clinicile de obstetrica ginecologie si sectiile de neonatologie din 

unitatile sanitare de stat si private 

        In cadrul actiunii de control au fost verificate sectiile/compartimentele de 

Obstetrica Ginecologie si Neonatologie din 5 unitati sanitare astfel: Spitalul Judetean 

de Urgenta Sf. Pantelimon Focsani, Spitalul Municipal Adjud, Spitalul Orasenesc 

Panciu, Spitalul NN Saveanu Vidra, SC Materna SRL. 

S-au constatat urmatoarele neconformitati: 

SJU "Sf Pantelimon" Focsani-Nu exista intocmita procedura privind inregistrarea, 

stocarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor privind infectiile asociate asistentei 

medicale. 
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-Planul anual de supraveghere si control al infectiilor asociate asistentei medicale nu 

este finalizat 

-Exista personal de ingrijire care nu respecta protocoalele privind curatarea 

-Exista personal medical care nu respecta precautiunile universale 

-Nu exista dovada instruirii medicilor curanti cu privire la administrarea antibioticelor 

-Exista instrumentar medical care nu se sterilizeaza prin autoclavare. 

Spitalul Orasenesc Panciu- Nu efectueaza verificarea eficacitatii sterilizarii cu 

indicator integrator pe fiecare ambalaj. 

- Nu exista posibilitatea completarii in format electronic a fisei cazului de iaam. 

- Medicul responsabil cu politica de administrare a antibioticelor nu a efectuat un curs 

de perfectionare profesionala in domeniu. 

Spitalul Municipal Adjud- La nivelul SPIAAM nu este asigurata functia de medic 

infectionist, postul fiind vacant (neocupat in urma scoaterii la concurs) 

- Nu se respecta protocolul privind antibioprofilaxia  

- Spatiul destinat depozitarii produselor si ustensilelor folosite in procesul de efectuare 

a curatarii este improvizat. 

- Rapoartele SPIAAM catre comitetul director nu sunt inregistrate trimestrial. 

- Registrul dezinfectiei de nivel inalt nu este completat corespunzator. 

- Nu se efectueaza raportarea la termen a vaccinarilor nou nascutilor catre DSP.   

Spitalul "NN Saveanu"Vidra - Spatiul destinat depozitarii produselor si ustensilelor 

folosite in procesul de efectuare a curatarii este improvizat. 

- Medicul responsabil cu politica de administrare a antibioticelor nu a efectuat un curs 

de perfectionare profesionala in domeniu 

Au fost verificate 38 FO si s-au recoltat 17 teste de saniatatie pentru care s-au obtinut 

rezultate conforme. 

Pentru neconformitatile constatate au fost aplicate 1 avertisment si 4 amenzi in valoare 

de 2000 lei si au fost stabilite termene de remediere . 

Actiunea tematica pentru verificarea conditiilor de functionare si asigurarea 

continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta    

           La nivelul judetului Vrancea exista un singur centru de permanenta fix, 

situat in localitatea Marasesti, str. Cuza Voda , nr.15, intr-un spatiu pus la 

dispozitie de unitatea administrativ teritoriala. Se respecta prevederile OMS 

nr.697/2011 in ceea ce priveste infiintarea, organizarea si functionarea centrului 

de permanenta. Zonele arondate centrului de permanenta sunt orasul Marasesti, 

comuna Garoafa si comuna Pufesti.  

           In cadrul actiunii de control au fost depistate urmatoarele neconformitati:  

-Centrul de permanenta prezinta spatii (camera de consultatii, grupul sanitar 

pentru pacienti, holurile) cu suprafete deteriorate (paviment, pereti), care necesita 

lucrari de igienizare. 

-Nu se asigura cantitati suficiente de produse pentru curatenie si dezinfectante  

-Sterilizarea instrumentarului nu se efectueaza prin autoclavare, cu respectarea 

prevederilor OMS nr.961/2016, utilizandu-se metoda cu aer cald. 

- Centrul de permanenta nu efectueaza raportarea lunara a activitatii medicale 

desfasurate si a consumului de medicamente si nu completeaza  foaia colectiva de 

prezenta a personalului medical. 

- Nu se asigura dotarea minima obligatorie, conform OMS nr.697/2011,anexa 

nr.3. 
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          Conform Planului national de actiuni tematice de control in sanatate publica 

2019, lunar au fost verificate produse cosmetice si biocide. Astfel au fost verificate 

147 produse cosmetice si 141 produse biocide.    

Actiunea tematica de control pentru verificarea aditivilor alimentari 

destinati consumului uman 
 În cadrul acțiunilor tematice transmise de Ministerul Sănătății și de cele 

stabilite de Serviciul de Control în Sănătate Publică privind monitorizarea 

consumului de aditivii alimentari din produsele alimentare au fost verificate 6 

unități de desfacere gen supermarketuri. 

 - au fost prelevate un numar de 2 probe (fructe si legume deshidratate) in 

vederea analizarii sulfitilor.  Probele recoltate s-au incadrat in limitele 

maxime admise pentru toti parametrii analizati. 

 Actiunea tematica de control privind verificarea respectarii legislatiei in 

vigoare privind apele minerale naturale imbuteliate si a apelor potabile 

imbuteliate (apa de masa imbuteliata) in cadrul careia au fost controlate 17 unitati 

(1 unitate producatoare  şi 16 retaileri) si verificate 31 etichete care respecta cerintele  

legislatiei specifice in vigoare; 

 Au fost recoltate 2 probe (apa de masa imbuteliata si apa minerala naturala 

imbuteluiata) in vederea analizarii din punct de vedere microbiologic si fizico-chimic 

a acestora. Probele recoltate s-au incadrat in limitele maxime admise pentru toti 

parametrii analizati. 

Actiune tematica de control privind respectarea legislatiei in vigoare in 

domeniul alimentelor la care s-au adaugat vitamine, minerale si alte 

substante, cat si verificarea alimentelor cu destinatie nutritionala speciala si 

mentiunile nutritionale si de sanatate inscrise pe aceste produse alimentare  
 Au fost controlate   9 unitati de desfacere tip supermarketuri si unitati 

farmaceutice. 

 In urma verificarii celor 37 de produse alimentare s-a constatat respectarea 

legislatiei specifice in vigoare; 

Au fost prelevate 14 probe de produse alimentare cu respectarea  metodologiei "  

Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor destinate unor grupuri  

specifice", in vederea analizarii catre laboratoarele din cadrul Centrelor 

Regionale de Sanatate Publica Cluj si Iasi si al Directiei de Sanatate Publica 

Vrancea.  

Actiunea tematica de control privind respectarea legislatiei in vigoare 

referitoare la materialele si obiectele destinate sa vina in contact cu 

produsele alimentare 

 In cadrul acțiunii de control au fost verificate 10 unitati din care : 3 unități 

procesatoare de materiale si obiecte destinate contactului direct cu produsele 

alimentare, 7 unitati care utilizeaza materiale in contact cu  alimentele / 

ambaleaza produse alimentare. 

 Au fost prelevate 8 probe pentru care rezultatele de laborator s-au incadrat 

in limitele maxime admise. 

Actiunea tematica de control privind verificarea etichetarii produselor 

alimentare la care s-au adaugat vitamine, minerale si alte substante, din 

punct de vedere al mentiunilor nutritionale si de sanatate  
 Au fost verificate  20 produse alimentare (completarea fisei de control pentru 

fiecare produs alimentar). 
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Actiunea tematica de control privind verificarea alimentelor tratate cu 

radiatii ionizante 

Au fost controlate  10 unitati de desfacere si verificate 30 de produse alimentare 

(condimente , plante aromatice uscate si ingrediente vegetale) pentru care nu s -au 

identificat neconformitati. 

 A fost prelevata o proba de produs alimentar - piper alb macinat - si trimis spre 

analiza la Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara Bucuresti, in vederea 

detectiei iradierii, pentru care s-a obtinut rezultat conform. 

 Actiunea tematica de control privind verificarea respectarii legislatiei in vigoare 

in domeniul suplimentelor alimentare si al mentiunilor nutritionale si de sanatate 

inscrise pe etichetele acestor produse s-a desfasurat  la nivelul a  15 unitati,  astfel:  

5 supermarketuri, 5 farmacii, 5 unitati de  plafar. 

          A fost verificat un numar de 45 produse la etichetare, neconstatandu-se 

neconformitati. 

         In cadrul actiunii de control s-a prelevat suplimentul alimentar "Calciu+Vitamina 

D3", in vederea analizarii nivelului de plumb si mercur. 

       In anul 2019 au fost solutionate 117 sesizari cu privire la nerespectarea conditiilor 

igienico-sanitare in zonele de locuit, de catre gospodarii, unitati de mica industrie, 

unitati de alimentatie publica, precum si sesizari cu privire la conditiile igienico-

sanitare de functionare si servicii medicale acordate  in spitale de stat.  

Un numar de 222 controale a fost reprezentat de cele efectuate in unitati  in vederea 

verificarii conformitatii declaratiilor pe propria raspundere. 

          Controalele efectuate ca urmare a alertelor rapide au fost urmatoarele:  

- 1 control in vederea identificarii sortimentelor de piure de fructe pentru copii care 

prezinta risc datorita prezentei aflatoxinei B, in cadrul alertei rapide SRAAF  

notificata cu nr.2019.1239, retragandu-se de la comercializare 5buc. iaurt babylove 

eco piersic maracuja  si 5buc. iaurt babylove piure rodiemango mar. 

- 36 controale in vederea identificarii suplimentelor alimentare care nu detin 

Autorizatie de Punere pe piata eliberata de ANMDM (Blue fusion capsule, Leopard 

Miracle honey lichid, Tradisional natural Herbs Coffe), conform adresi MS 

nr.25230/25.04.2019 si a suplimentelor alimentare cu turmenic si piper din Italia, 

conform informarii de tip News nr.1831-fup6/23.05.2019, neidentificandu-se 

produsele incriminate. 

- 19 controale in supermarketuri in vederea identificarii suplimentelor alimentare 

fabricate de Konsar Future Nutrition Canada, conform adresei MS nr. 

39629/11.07.2019,  care nu detin autorizatie de punere pe piata in Romania emisa 

de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale. Nu au fost 

identificate produsele incriminate in unitatile verificate. 

- 13 controale in  unitati de desfacere conform listei de distributie, in cadrul alertei 

rapide SRAAF nr.081/11.09.2019, in vederea identificarii lotului incriminat din 

produsul Maraton Forte- supliment alimentar. In niciuna dintre aceste unitati nu  a fost 

identificat lotul incriminat. 
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 - 2controale in  unitati (Hypermarket Kaufland) in cadrul notificarii de atentie 

nr.2019.3576,  cu privire la setul ceramic de cutite, neidentificandu-se produsul 

incriminat.  

- 8 controale in unitati de desfacere  (supermarketuri) in cadrul notificarii europene tip 

NEWS 2019.3734 cu privire la prezenta hidrocarburilor aromatice cu ulei mineral 

(MOAH) in formula lapte  pentru sugari, in care nu s-a identificat lotul incriminat. 

 

Actiune tematica de control al prestatorilor de servcii pentru deratizare, 

dezinfectie si dezinsectie si al distribuitorilor de produse utilizate pentru 

realizarea acestor operatiuni in care au  fost controlate conform protocolului de 

colaborare cu ANSVSA si MAI,  13 unitati dintre care: 11 unitati prestatoare de 

servicii DDD si 2 unitati distribuitoare de produse biocide. 

 A fost verificat un numar de 28  produse biocide care prezinta act de 

plasare pe piata (aviz/autorizatie). 

       In cadrul controalelor efectuate in aceasta perioada s-au identificat 

urmatoarele neconformitati:  

-  Personalul angajat din 2 unitati prestatoare de servicii dezinfectie, dezinsectie 

si deratizare verificate nu face dovada instruirii privind insusirea notiunilor 

fundamentale de igiena, nerespectandu-se prevederile  OM.S. nr. 1225/2003, 

pentru care s-au aplicat 2 avertismente unitatilor,  conform OG 2/2001, art. 7 si s-

a stabilit termen de remediere imediat.  

-  Doua unitati care efectueaza operatiunile de dezinsectie si deratizare nu 

informeaza corespunzator populatia cu privire la substantele folosite si masurile 

de prim ajutor recomandate de producatori, incalcandu-se prevederile art. 83 din 

Ord. M.S. nr. 119/2014, cu modificarile si completatile ulterioare, pentru care s -a 

recomandat informarea corecta a populatiei cu privire la aplicarea tratamentelor 

de dezinsectie si deratizare. 

- O unitate prestatoare de servicii pentru dezinfectie, dezinsectie si deratizare 

utilizeaza un produs biocid  (raticid) cu termen de valabilitate expirat, 

nerespectandu-se prevederile OMS 119/2014 , art.83, alin.(5), pentru care s-a 

aplicat sanctiune contraventionala in valoare de 2000 lei agentului DDD, conform 

HG 857/2011, art.58, lit.b.  

- Spatiile de desfasurare a activitatii ale unei unitati prestatoare de servicii pentru 

dezinfectie, dezinsectie si deratizare necesita igienizare pentru efectuarea careia  

s-a acordat un termen de 60 zile. 

- un produs biocid nu are inscriptionate restrictiile privind protectia sanatatii si a 

factorilor de mediu prevazute in avizul de extindere, nerespectandu-se 

prevederile Ordinului 10/2010.           
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CAP.IV RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR MEDICALI 

COMUNITARI SI MEDIATORILOR SANITARI 

 
Activitatea de asistenta medicala comunitara a fost coordonata tehnic si 

metodologic de catre personalul Serviciul Control in Sanatate Publica. A fost evaluata, 

controlata si monitorizata activitatea celor 49 de asistenti medicali comunitari si a 

celor 8 mediatori sanitari existenti la nivelul judetului Vrancea.  

        In cursul anului 2019 au fost analizate solicitarile de finantare de la bugetul 

Ministerului Sanatatii pentru  21 de posturi de asistent medical comunitar si 5 posturi 

de mediator sanitar  in vederea aprobarii si inaintarii solicitarii aprobate catre 

Ministerul Sanatatii-Uniunea de incluziune sociala. S-a extins reteaua de asistenti 

medicali comunitatri prin infiintarea a 3 posturi noi de asistent medical comunitar cu 

finantare proprie , de la bugetul local (comunele Nanesti, Reghiu, Homocea). Prin 

finantare de la bugetul Ministerului Sanatatii ca urmare a fondurilor disponibile la 

nivel de DSP Vrancea, pentru anul 2019 au fost ocupate posturile de asistent medical 

comunitar din orasul Focsani si comuna Chiojdeni.  

          In cursul anului 2019 la nivelul a cinci localitati din judet (Spulber, Nereju, 

Naruja, Gura Calitei, Reghiu) au fost recrutati 5 asistenti medicali comunitari care isi 

desfasoara activitatea pe perioada derularii proiectului POCU 122607 cu titlul 

"Crearea si implementarea serviciilor comunitare integrate prin combaterea saraciei si 

a excluziunii sociale", implementat in parteneriat cu Ministerul Muncii si Justitiei 

Sociale, in calitate de lider de Proiect, Ministerul Educatiei Nationale, in calitate de 

partener 1 si Ministerul Sanatatii, in calitate de partener 2. Personalul din cadrul SCSP 

(coordonatorul activitatii de asistenta medicala comunitara) a participat in cadrul 

proiectului in etapele de publicare a posturilor, de recrutare a personalului (depunerea 

dosarelor, transmiterea acestora catre Ministerul Sanatatii), de instruire a personalului 

angajat.  

         Au fost organizate intalniri lunare cu personalul din asistenta medicala 

comunitara in care s-au evaluat rapoartele intocmite de acesta, s-au prezentat rolul si 

responsabilitatile pe care le au in derularea Programelor Nationale de Sanatate, 

campaniilor de vaccinare, campaniilor de screening. In cadrul acestor intalniri a fost 

prezentata legislatia in vigoare in domeniul asistentei medicale comunitare si au fost 

dezbatute probleme cu care se confrunta in activitatea curenta asistentii medicali 

comunitari si mediatorii sanitari. In cursul lunii octombrie au fost organizate sesiuni de 

instruire in vederea introducerii lunare a datelor activitatii in aplicatia amcmsr.gov.ro 

       La nivelul Institutiei Prefectului Judetului Vrancea au fost organizate  intalniri cu 

reprezentanti ai institutiilor implicate in aplicarea strategiei de incluziune a cetatenilor 

romani apartinand minoritatilor rome pentru perioada 2015-2020. 

       S-au efectuat informari catre primarii cu privire la noua legislatie in domeniul 

asistentei medicale comunitare si conditiile solicitarii finantarii de noi posturi. 

       Conform evidentelor raportate de asistentii medicali comunitari  in anul  2019 

numarul de servicii medicale acordate  beneficiarilor a fost de 55618, dintre care:  

4759 persoanelor varstnice, 2778 femeilor de varsta fertila, 1841 personelor cu 

dizabilitati, 8896 copiilor 0-18 ani, 519 noilor-nascuti, 25 copiilor cu handicap, 166 
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copiilor care sunt cazuri sociale, 77 copiilor cu boli infectioase, 63 copiilor cu boli 

cronice, 38 copiilor cu nevoi medicale speciale. Au fost identificate si sprijinite in 

vederea inscrierii la medicul de familie 3072 persoane neinscrise. Administrare de 

medicamente s-a efectuat unui numar de 5408 persoane. Au fost de asemenea 

consiliate si monitorizate 581 gravide dintre care 125 cu probleme sociale iar 162 cu 

probleme medicale. 

       Activitatea mediatorilor sanitari s-a adresat unui numar de 9936 de beneficiari 

dintre care 5529 copii si 4407 adulti. Numarul de persoane sprijinite in obtinerea 

actelor de identitate a fost de 410, iar al celor sprijinite in inscrierea la medicul de 

familie 375. 148 persoane au fost sprijinite in obtinerea certificatului de incadrare in 

grad de handicap. S-au efectuat 695 vizite la domiciliu si au fost vaccinati 1707 copii 

in urma anuntarii de catre mediatorii saniatri. Impreuna cu asistentul medical 

comunitar mediatorii sanitari au participat la consilierea a 327 gravide, 249 persoane 

varstnice. Au fost semnalate medicului de familie 403 persoane care necesita acces la 

serviciile de sanatate curative. La nivelul celor 4 comunitati (Homocea, Marasesti, 

Slobozia Bradului, Chiojdeni)  in care activeaza, mediatorii sanitari au participat pe 

parcursul anului 2019 la derularea Programelor Nationale de Sanatate, campaniilor de 

vaccinare, campaniilor de screening sub indrumarea personalului de specialitate din 

cadrul DSP Vrancea. 

 

 

 

 

CAP.V  RAPORTUL ANUAL BIROUL DE AVIZE SI AUTORIZATII 

In cursul anului 2019 compartimentul a desfasurat urmatoarele activitati: 

- am primit si inregistrat un numar de 412 cereri cu documentele specifice 

obiectivului/activitatii; 

- am eliberat pentru cererile primite: 

 281 notificari de asistenta de sanatate publica pentru proiecte, 

 

 101 autorizatii sanitare de functionare, 

 

 2 notificari de respingere autorizatii sanitare, 

 

 7 vize anuale autorizatii sanitare de functionare, 

 

 23 notificari de certificare a conformitatii cu normele de igiena si sanatate 

publica, 
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conform prevederilor Ord. MS nr.1030/2009 cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- au fost inregistrate un numar de 4784 declaratii pe propria raspundere prin procedura de 

autorizare a functionarii comerciantilor ce fac obiectul inregistrarii la Registrul comertului, 

conform Legii nr. 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- 19 declaratii referitoare la conditiile igienico-sanitare s-au inregistrat in conformitate cu Ord. 

MS nr.1030/2009 cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- am acordat consultanta proiectantilor si beneficiarilor obiectivelor care au solicitat explicatii 

si indrumari pentru documentatiile tehnice. 

 

CAP.VI   RAPORTUL ANUAL AL LABORATORUL DE DIAGNOSTIC SI  

INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA 

 

 Laboratorul are următoarele atribuţiuni conform legislatiei în vigoare  

I. Laboratorul de  Diagnostic Microbiologic 

a) participă la efectuarea investigaţiei epidemiologice prin recoltarea şi prelucrarea de 

probe bacteriologice, virusologice, serologice, imunologice şi parazitologice, 

pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în conformitate cu 

metodologiile legale în vigoare; 

b) asigură diagnosticul etiologic pentru bolile infecţioase identificate în cadrul 

programului naţional de supraveghere epidemiologică dacă prestaţia nu poate 

fi asigurată prin unitatea de îngrijire a cazului sau este solicitat în acest sens; 

c) asigură diagnosticul microbiologic pentru solicitările serviciului de supraveghere a 

bolilor transmisibile, provenite de la cazuri suspecte, focare de boală 

transmisibilă sau investigaţii în cadrul programelor de sănătate; 

d) monitorizează şi transmite evaluări privind circulaţia unor microorganisme cuprinse 

în metodologiile de supraveghere epidemiologică şi situaţia 

antibioticorezistenţei microorganismelor la populaţia investigată în unităţile 

sanitare din teritoriu;     

e) asigură transmiterea probelor biologice la structurile regionale/naţionale în vederea 

caracterizării circulaţiei germenilor pe teritoriul naţional, în conformitate cu 

reglementările metodologice ale Institutului Naţional de Sănătate Publică;     

f) efectuează analize microbiologice la solicitarea serviciului de control în sănătate 
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publică, cu aprobarea inspectorului şef al serviciului de control   în sănătate 

publică; 

g) efectuează analize microbiologice din probe de apă, aer, alimente şi factori de 

mediu, prevăzute în programele naţionale şi locale de sănătate, la solicitarea 

serviciului de evaluare a factorilor de risc din mediu conform metodologiei 

reglementate; 

h) asigură aplicarea procedurilor în vederea acreditării/reacreditării laboratorului; 

i) efectuează analize microbiologice la cererea unor beneficiari, pentru care se percep 

taxe; 

 j) execută alte activităţi specifice la solicitarea directorului adjunct de sănătate 

publică, conform competenţelor; 

  II. Laboratorul de chimie sanitară şi toxicologie industrială: 

    a) efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice din probe biologice, apă, aer, alimente 

şi alţi factori de mediu pentru evaluarea obiectivă a conformităţii produselor şi a 

riscurilor pentru sănătate; 

    b) efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice la solicitarea serviciului de control în 

sănătate publică, cu aprobarea inspectorului şef al serviciului de control în sănătate 

publică; 

    c) efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice, la cererea unor beneficiari, pentru care 

se percep taxe; 

    d) asigură aplicarea procedurilor în vederea acreditării laboratorului; 

    e) intervine şi participă la orice acţiune declarată de urgenţă prin evenimente neaşteptate de 

către directorul adjunct de sănătate publică; 

    f) alte atribuţii specifice stabilite sau solicitate în cadrul competenţei. 

• Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică al DSP Vrancea  

este  reacreditat RENAR ISO SR EN 17025:2005 conform CERTIFICAT DE 

ACREDITARE Nr.LI  1158 emis in data de 15.01.2018 . In anul 2019 luna 

noiembrie  a avut loc audit de supraveghere in urma caruia laboratorul a fost evaluat 

conform  SR EN ISO-CEI  17025:2018. 

• De asemenea, laboratorul este înregistrat la MS pentru monitorizarea de audit si de 

control a parametrilor fizico-chimici si microbiologici de potabilitate a apei cît si 

pentru determinari toxicologice, conform CERTIFICAT DE INREGISTRARE 

Nr.483 din 04.05.2018. 
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• Strategia laboratorului  este de a se organiza şi  asigura  resurse umane competente cît 

si reactivi şi materiale de laborator, precum şi metode de analiză si tehnici 

corespunzatoare, pentru a putea executa cu competenţă analizele solicitate atât in 

cadrul programelor nationale de sănătate, a planurilor de activitate ale 

Departamentului de Control Sanitar de Stat, a programelor de analiză declanşate de 

situaţii speciale cât si analizele cuprinse in contractele încheiate  de laborator sau la 

cerere. 

• Personalul laboratorulul este compus dintr-un număr de 4 cadre sanitare, în cadrul 

Compartimentului de Diagnostic microbiologic (1 medic primar , 1 biolog, 2 asistenti 

principali de laborator şi 1 ingrijitoare) şi 2 cadre sanitare in Compartimentul de 

chimie sanitara/toxicologie industială (2 chimişti principali). 

• Personalul sanitar a participat şi in cursul anului 2019 la cursuri de pregatire 

profesionala continuă, conform programului anual de pregatire medicala continua. 

• În anul  2019, în cadrul Laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică 

al DSP Vrancea,  au fost analizate probe prin indicatori chimici, toxicologici, 

microbiologici si markeri serologici, cu unul sau mai multi indicatori pentru o probă. 

Activitatea laboratorului în  fiecare sector în parte se poate reflecta prin date concrete astfel:  

I. Laboratorul de Diagnostic Microbiologic 

1. Laborator  virusologie – total probe analizate 6499 din care: 

a) în cadrul programului de luptă impotriva infecţiei HIV/SIDA s-au efectuat  2983  testari 

(teste Elisa si teste rapide) din care 22 teste pozitive, confirmate  prin Western Blot la 

Laboratorul de referinta al Institutului Dr. I.Cantacuzino Bucuresti. 2000 teste s-au efectuat la 

gravide din care 6 pozitive, nou nascuti-38 teste cu 2 pozitive .Laboratorul DSP este singurul 

din judet care lucreaza teste Elisa in cadrul programelor nationale si ca urmare peste 80% din 

testarile HIV la gravide se efectueaza la DSP . 

b)  au fost efectuate teste pentru diagnosticul serologic al infectiei cu Treponema pallidum 

(sifilis)  2514  probe testate prin: 

     - test   VDRL – 256 probe  cu  127  probe pozitive din care 34 la gravide cu 34 pozitive;  

     - test specific de confirmare TPHA – 2258 probe cu 110 probe pozitive, din care 2000 la 

gravide  cu 33 pozitive  

     - test VDRL carbon pentru cuplurile mamă-nou născut în cadrul infecţiei treponemice 

neonatale (transmitere materno-fetala) 25  probe cu 21 probe pozitive,  
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c)  programul de boli prioritare in cadrul căruia s-au investigat  în scop diagnostic serologic:   

     Hepatita virală cu virusurile A,B,C prin marcherii de fază acută: 

      - de tip IgM  HAV – 75 probe cu  13 pozitive pentru hepatita tip A;  

       - de tip IgM HBc - 62  probe cu 6 pozitive pentru hepatita de tip B  

       - de tip IgM HVC - 61  probe cu 7 pozitive pentru hepatita de tip C  

 

 Alti markeri hepatita: 

    - Antigenul HBs – 218 probe   cu 9 probe pozitive, 

    - Anticorpii antiHCV – 218 probe cu 7  probe pozitivi .Tot pentru  diagnostic serologic au  fost 

efectuate 7 probe Trichinella Spiralis cu 1 pozitiv. 

Au fost trimise pentru diagnostic si confirmari un numar de 129 probe - leptospira 28, rujeola-rubeola 

35, borellia 39, tuse convulsiva 6,meningita-20,gripa 1. 

Pentru determinarea gradului de protectie cu anticorpi au fost efectuate 368 de diftero si tetano test. 

 

2. Laboratorul  de microbiologie epidemiologică – total  probe   1051 la care s-au facut 

2138 determinari din care : 

- Coproculturi –total 763 probe cu 1822 determinari- solicitate în următoarele situaţii: 

controale periodice, investigarea focarelor de toxiinfecţie alimentară,  diagnostic al bolii 

diareice acute. Au fost analizate un număr de - 670  probe pentru diagnosticul BDA, din care 

44  pozitive (38 Salmonella spp., , 3 E.Coli enteropatogen, 1 Shigella sonnei, 1 Pseudomonas) 

) , 91 probe in cadrul controlului periodic, 2 probe TIA 

- Examene coproparazitologice în număr de 50  examene din care 0  pozitive . 

- Exudate  nazale si faringiene - in numar de  192 probe  repartizate astfel:146contacti 

scarlatina cu 4 probe pozitivein cadrul   investigarii focarelor de angină si scarlatină din 

colectivitaţi şcolare si preşcolare, 36 în scop diagnostic in angine,7 pentru depistarea 

purtătorilor de stafilococ patogen nazal la personalul medical,3 in TIA .  

      - În  laborator s-au mai efectuat 46 testari ale sensibilitatii la antibiotice a germenilor 

microbieni, prin metoda difuzimetrică, în sectorul microbiologie epidemiologică.                  

3. Sectorul de microbiologia  apei – total probe analizate  3744 cu  determinari pentru  
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diferiţi parametri microbiologici: numar total de germeni, bacterii coliforme, E. coli, 

Enterococi, Pseudomonas aeruginosa, ş.a. 

            Au fost efectuate  3330  probe de apă potabila  cu  175 de probe necorespunzătoare,66 

ape nepotabile, 348 apa din sectorul dializa-insumand un nr. de 15943 determinari. 

 De mentionat faptul că investigaţiile în acest sector al laboratorului au fost efectuate 

atît pe programe naţionale cît şi contra cost,  pe baza contractelor de monitorizare de audit a 

apei potabile , precum  si pe  baza de contracte de prestari servicii , la cerere. 
4. Sectorul de controlul conditiilor de igiena si al controlul sterilităţii in unitaţi sanitare; 

- total probe analizate - 1172 (aeromicrofloră=445, controlul sterilitaţii = 54 si condiţii 

igienico-sanitare=534, eficienta sterilizarii-139 ),  cu 36  probe necorespunzatoare. 

5. Laboratorul de microbiologia alimentului 

Au fost analizate 49 probe de aliment cu 189 determinari   

 

Laboratorul  de Chimie sanitară/toxicologie. 

             În anul 2017 laboratorul de chimie sanitară a apei şi alimentului a efectuat 8510 

determinări ( din care 391 necorespunzătoare ) pentru 3030 probe ( din care 305 probe 

necorespunzătoare )   . 

    I. Laboratorul de chimie sanitară a alimentului a efectuat 30 determinări ( din care 5 

necorespunzătoare ) 

 pentru 16 probe ( din care 3 probe necorespunzătoare )  . Activitatea s - a derulat cu 

obiectivele : 

             A. Programul Naţional PN II cu obiectivul – “Evaluarea riscului chimic si bacteriologic 

al alimentelor destinate sugarilor si copiilor de varsta mica, alimentelor destinate unor scopuri 

medicale speciale si inlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutatii ”   

            B. Programul Naţional PN II cu obiectivul - monitorizarea nivelului de iod din sarea 

iodată pentru consumul uman . 

              

  II . Laboratorul de chimie sanitară a apei a efectuat 8480 determinări ( din care 386 

necorespunzătoare ) la un număr de 3014 probe ( din care 302 probe necorespunzătoare ) . 

Activitatea s - a derulat cu obiectivele  urmatoare : 

              A. Analize efectuate la cerere 

              B. Programul naţional PN II cu obiectivul -  asigurarea calităţii apei potabile . 

              C. Programul naţional PN II cu obiectivul - monitorizarea apelor potabile îmbuteliate 

- altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor  . 
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               D. Programul Naţional PN II cu obiectivul -  Programul de Comparari 

Interlaboratoare in domeniul calitatii apei potabile 

                E. Programul naţional PN II cu obiectivul -  supravegherea calitatii apei de fantana 

si a apei arteziene de utilizare publica 

                            Laboratorul de toxicologie 

Conform legislatiei in vigoare :   Legea  319/2006;Hotararea 1218/2006;Hotararea 

493/2006;    HG 355/2007 laboratorul de toxicologie, in anul 2017,  a evaluat  riscul de 

expunere profesionala  la  45 agenti economici . Evaluarea  a  constat in determinari de noxe 

chimice si  fizice  din 240 de locuri de munca; in total s-au efectuat 6632 de probe chimice si 

fizice din aerul locurilor de munca cu noxe.. 

Astfel  s-au recoltat : I.  127 de probe chimice si s-au efectuat 127 de determinari chimice din  

care 25,9 probe si determinari neconforme cu valorile limita admise de legislatia in vigoare. 

Astfel :   

 S-au recoltat si lucrat :– pulberi textile  : 87 probe (din care 22,2% au fost probe a caror 

valoare a depasit valoarea limita prevazuta de normele in vigoare 1mg/m
3
-pulberi din bumbac 

si lana) 

  -pulberi celuloza : 10 probe( a caror valoare este conforma cu valoarea 

 limita prevazuta de normele in vigoare 10mg/m
3
) 

  -pulberi lemn : 7 probe(toate depasind valoarea limita admisa de normele 

 vigoare i 

 - pulberi silicogene : 1 probe (fara depasiri) 

 - solventi organici ,gaze si vapori iritanti : 18 de probe (toluen,xilen ,ozon,) din care 3 

neconforme 

                                                                    :  3 probe alcool etilic (fara depasiri) 

                                                                    :  3 probe  alcool  izopropilic(fara depasiri) 

                                                                     : 1 proba aldehida formica  neconforme) 

                          : 3 probe acetat de etil (valori apropiate de 

                                                                                       normele in vi 

- uleiuri minerale  : 8 probe (fara depasiri) 

 
 II   : 6505  determinari fizice –determinari si evaluari  de - 

1.microclimat  (temperatura,umiditate relativa,indice de stres termic ,viteza curentilor de aer) 4252 

de probe cu 4252 determinari - din care un procent de 14,3 %-reprezinta depasiri ale valorilor limita 

acceptate de normele in vigoare. 

a)4,6 % det. necorespunzatoare de temperatura-(facute in  fabrici de conf. textile ,de carton ondulat 

si hartie igienica: valori intre 30.3°C si 33,3°C), ; det. necorespunzatoare temp. sub limita admisa 15°C 

ptr.pers aclimatizat ; efort mediu;expunere continua,. intre9°-14°C  in atelierele de fabricare a 

lemnului,) 

b) 5,4% det. necorespunzatoare de umiditate (valori cuprinse intre 62-82,4%RHfata de 60% 

RH,acceptat de legislatia in vigoare):,in unele fabrici de confectii textile,in sectii de producere a BCA-

ului,carton ondulat.,atelier emailare,bucatarii,spalatorii) 

c)In majoritatea locurilor de munca viteza curentilor de aer este nula. 

2. iluminat -737 de probe cu 737determinari (fara depasiri) 
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3. zgomot -1516 de probe cu 1516 determinari : din care un procent de 4,9% reprezinta  

depasiri ale valorii limita maxima admisa -87dB.  

Aceste depasiri s-au inregistrat  in unitatile ce produc BCA, prefabricate din  beton; unitati  

ce produc carton ondulat si hartie igienica, in atelierele de productie a mobilei ,a furnirului, 

(masini suflat PET), 

III.    S-au efectuat indicatori de expunere-efect pentru personalul expus la toluen. 

S-au lucrat 6 probe de acid hipuric in urina(s-a evidentiat absorbtia acestuia in organism  

dupa o zi normala de lucru). 

Valorile gasite se incadreaza in limitele normale admise. 

S-a efectuat si expertizarea conditiilor de munca din alte 3 unitati economice in vederea incadrarii 

locurilor de munca din acestea  in locuri de munca cu conditii deosebite : Laboratorul de medicina 

legala  a Spitalului Judetean ; Penitenciarul Focsani: Cresele 1 si 7) 

Toate acestea s-au finalizat cu recomandari din partea medicului de medicina muncii,recomandari 

tehnico-organizatorice(de reducere sub valoarea limita a concentratiei noxelor,de imbunatitire a 

ventilatiei,de purtare de echipament de protectie etc) si medicale (control medical la 

angajare,control medical periodic) 

 

 Am participat cu colectivul de medicina muncii la identificarea locurilor de munca cu vibratii 

conform PNII- "Supravegherea lucratorilor expusi la riscuri generate de vibratii."Astfel am 

fost la unitati cu potential de vibratii in Adjud si Odobesti. 

 Am participat cu colectivul de medicina muncii la identificarea locurilor de munca, ce 

folosesc percloretilena in fluxul tehnologic, conform PNII - "Supravegherea lucratorilor 

expusi la riscuri generate de percloretilena. 

          

De mentionat este faptul ca laboratorul ar fi putut efectua mai multe analize ,insa activitatea este 

blocata  chiar timp de cateva luni intrucat aparatura trebuie verificata metrologic anual ,conform 

lagislatiei in vigoare,fiind dusa la INML Bucuresti.De asemenea s-au schimbat metodele de prelevare 

probe pulberi ;timpul de expunere pt o proba  fiind cuprins intre o ora si o ora si jumatate 

Dar , avand si functia de responsabil al managementului calitatii-RMC, -m-am ocupat , impreuna cu 

medicul sef de laborator , de  aplicarea urmatoarelor standarde: 

SR EN ISO/CEI 17025:2005 - Cerinte generale pentru competenta  laboratoarelor de incercari si 

etalonari  
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SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale 

si vocabular. 

 

 

 

CAP.VII   RAPORTUL ANUAL AL COMPARTIMENTUL DE PROMOVAREA 

SANATATII 

 

 

 

Subprogramul de evaluare şi  promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate; 

Domenii specifice: 

 

1. intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos; 

2. evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale. 

 

I. Stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului  

 

1.1. Organizarea și desfășurarea campaniilor IEC destinate celebrării zilelor 

mondiale/europene conform calendarului priorităţilor nationale:  

 

Campania IEC nr.1  

 

Denumirea: Saptamana Europeana de Prevenire a Cancerului de Col Uterin 2019. 

Scop : Cancerul de col  uterin: o amenintare severa  pentru femeile din Romania , reductibila 

prin  vaccinare si  screening , in conditiile  cresterii gradului de constientizare a populatiei. 

  

Obiective :  Favorizarea conditiilor si masurilor specifice privind actiunile pe care putem sa le 

intreprindem pentru a salva vieti, pentru a atinge echitate in prevenirea cancerului  de col 

uterin prin vaccinare si screening ; pentru a reduce impactul bolii asupra persoanelor, 

familiilor si comunitatilor. 

Perioada derulării :21. 01.-27.01. 2019.  

 

Grupul țintă 1: Populatia adulta din mediul urban si rural,persoane internate in unitatile 

spitalicesti din judet.Activități specifice, unele realizate cu  ''Centul  FILIA": Intalniri de 

lucru, focus grup, ore educative .  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) :2 scoli 

postliceale sanitare ,9 licee si scoli din judet , 4 spitale medici specialisti ginecologi,18 

cabinete medicale. Nr. beneficiari: 340 persoane.  Nr. parteneri : 33 enumerare parteneri: ISJ 

Vrancea,4 spitale si CMI din jud. Vrancea   

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

 200 fluturasi "Factori de risc in cancer  ''                                       = 100 lei   

102 pliante'' Cancerul de  col uterin''                                               =147,9lei 
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150 fluturasi "Preveniti  cancerul de col uterin''                              =    0 lei 

                

    Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru,  intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc)15 cabinete 

medicale scolare,17 scoli si licee. Nr. beneficiari: 392.  Nr. parteneri67 ,enumerare parteneri: 

cabinete medicale unde functioneaza asistenti medicali comunitari si mediatori sanitari. 

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

  200fluturasi "Factori de risc in cancer  ''                                      =  100 lei        

  103pliante'' Cancerul de col uterin''                                              =  149,35lei 

  150fluturasi "Preveniti  cancerul de col uterin''                            =    0lei 

 

Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  =497,25lei   alte surse decât PNV.1   

 

 

Campania IEC nr 2  

 

Denumirea:''Ziua Internationala a Bolilor Rare''. 

Scop :Informarea si constientizarea   -profesionistilor din sanatate despre problematica bolilor 

rare si metodele de management al pacientilor cu boli rare; 

                                                             -pacientilor cu boli rare si a familiilorlor asupra 

posibilitatilor de diagnosticare,tratament si a altor programe de sanatate specifice. 

  

Obiective :Depasirea lacunelor in coordonarea serviciilor medicale,sociale si de sprijin pentru 

a ajuta pe cei ce traiesc cu o boala rara . 

Perioada derulării :20. 02.-28.02. 2019.  

 

Grupul țintă 1 :Populatia adulta din mediul urban si rural,persoane internate in unitatile 

spitalicesti din judet.Activități specifice: Intalniri de lucru, focus grup, ore educative .  Locul 

derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) :3 scoli postliceale sanitare , 4spitale,39cabinete 

medicale unde functioneaza asistenti medicali comunitari simediatori sanitari. Nr. beneficiari: 

550 persoane.  Nr. parteneri :46 enumerare parteneri: ISJ Vrancea,4 spitale si CMI din jud. 

Vrancea   

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

  300fluturasi "Ziua Bolilor Rare ''tip 1si2                                       

  260pliante''Ziua Bolilor Rare'' tip 1si2                                          

 

    Grupul țintă 2 : Populatia din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de lucru,  

intalnire cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc)15 cabinete medicale 

scolare,18 scoli si licee. Nr. beneficiari: 450.  Nr. parteneri33 ,enumerare parteneri: cabinete 

medicale scolare,ISJ Vrancea. 

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

  300fluturasi "Ziua Bolilor Rare ''tip 1si2                              

  260pliante''Ziua Bolilor Rare'' tip 1si2                                 

1top hirtie copiator                                                                 =19,04lei 

2 bibliorafturi                                                                         =12,49lei 

1cartus imprimanta                                                                =208,25lei 
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Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  =239,78  alte surse decât PNV.1   

 

Campania IEC nr.3 

 

Denumirea:Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei 2019. 

Scop :Informarea si  constientizarea cu privire la problema TB in randul populatiei si in 

randul persoanelor  cu coinfectie HIV/TB. 

  

Obiective :Cresterea nivelului de informare si contientizare a populatiei tinta privind modul 

de transmitere a bolii si metodele de prevenire, diagnostic si tratament. 

Perioada derulării :24.03.-10.04. 2019.  

 

Grupul țintă 1 :Populatia adulta din mediul urban si rural,persoane internate in unitatile 

spitalicesti  de profil din judet si insotitori, medici specialisti din reteaua TB si Boli 

infectioase, .Activități specifice: Intalniri de lucru, sesiuni cu medici specialisti, focus grup, 

ore educative, standuri tematice  .  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) :3 scoli 

postliceale sanitare , 4spitale,18 cabinete medicale. Nr. beneficiari:312 persoane. Nr parteneri 

:25 enumerare parteneri: ISJ Vrancea,4 spitale si 18 CMI din jud. Vrancea   

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

 65  afise''Tuberculoza''                                                                  = 162,50 lei 

 103 pliante "Tuberculoza poate fi prevenita si tratata''                 = 123,60 lei 

  175pliante '' Orice persoana se poate imbolnavi de tuberculoza'' = 210  lei 

  200fluturasi ''Ce este vaccinarea''                                                 = 69,60lei 

 

Total                                                                                                =565,70lei 

 

    Grupul țintă 2 : Populatia tanara  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru,  intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) 1comunicat de 

presa, 23 cabinete medicale scolare, 6centre familiale din Directia Protectia Copilului 

Vrancea,18 cabinete medicale scolare,  57scoli si licee. Nr. beneficiari:320 persoane.  Nr. 

parteneri105 ,enumerare parteneri: cabinete medicale unde functioneaza asistenti medicali 

comunitari si mediatori sanitari. 

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

 

  65  afise''Tuberculoza''                                                                = 162,50 lei 

 200pliante "Tuberculoza poate fi prevenita si tratata''                  =  240 lei 

 175pliante '' Orice persoana se poate imbolnavi de tuberculoza''  = 210lei 

 100fluturasi ''Ce este vaccinarea''                                                 =   80lei 

 

Total                                                                                                =692,50lei 

 

Total cheltuieli: din bugetul PN V1. 1258,20lei. 

 

 

Campania IEC nr.4  

 

Denumirea: Ziua Mondiala a Sanatatii Orale 2018. 
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Scop : Imbunatatirea   utilizarii masurilor eficiente de preventie,prin constientizarea populatiei 

generale cu privire la importanta sanatatii orale si a factorilor de risc care pot afecta sanatatea  

orala. 

  

Obiective : Cresterea numarului de persoane din grupul tinta informate privind importanta 

sanatatii orale si riscurile neglijarii acesteia; cresterea numarului de persoane care adopta 

comportamente sanaroase in vederea mentinerii sanatatii orale ; formarea unor deprinderi  

sanatoase si incurajarea tratamentului precoce al  potentialelor probleme dentare, pentru a 

evita ingrijirile tardive, mai dificile si mai costisitoare. 

 

Perioada derulării :20. 03.-20.04. 2019.  

 

Grupul țintă 1 :Populatia adulta din mediul urban si rural,persoane internate in unitatile 

spitalicesti din judet.Activități specifice: Intalniri de lucru, focus grup, ore educative ,standuri 

informative.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) :7scoli din Focsani care au 

cabinete scolare stomatologice cu 11 cabinete medici stomatologi  , 3spitale ,28cabinete 

medicale, 6centre familiale din D.P.C.Vrancea  Nr. beneficiari: 507 persoane.  Nr. parteneri 

55; denumerare parteneri: ISJVrancea, 3spitale,18 CMI stomatologice si 28 CMI din jud. 

Vrancea ,D.P.C.Vrancea.  

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

 150 pliante'' Sanatatea orala la copii''                                            =  217,5 lei 

   25 pliante'' Atentie la alimentatia de fiecare zi''                           =  45,30 lei 

   25 pliante'' Legume -fructe''                                                         =  45,30lei 

 

    Grupul țintă 2 : Populatia tanara  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru,  intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc)47 cabinete 

medicale scolare si stomatologice, 34 gradinite, scoli si licee. Nr. beneficiari: 1110.  Nr. 

parteneri 81 ,enumerare parteneri: ISJ Vrancea, cabinete medicale unde functioneaza asistenti 

medicali comunitari si mediatori sanitari. 

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

150pliante'' Sanatatea orala la copii''                                             =  217,5 lei 

   25pliante'' Atentie la alimentatia de fiecare zi''                           =  45,30 lei 

   25pliante'' Legume -fructe''                                                         =  45,30lei 

Pliante si fluturasi realizati de  medicii stomatologi                      = 0lei  

     

Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  =616,2lei   alte surse decât PNV.1   

 

 

Campania IEC nr.5 

 

Denumirea:''Ziua Internationala a Constientizarii Autismului'' 2019. 

Scop :Informarea si constientizarea: profesionistilor din sanatate si educatie despre 

problematica autismului si metodele de manegement al pacientilor cu autism; si a parintilor in 

general ,parintilor si apartinatorilor pacientilor cu autism asupra metodelor de 

diagnosticare,tratamant si cu privire la realizarea deplina a drepturilor persoanelor cu autism. 
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Obiective :Cresterea nivelului de informare si constientiozare despre ; drepturile copiilor cu 

autism,integrarea  lor in societate,importanta interventiei timpurii,sustinerea familiilor cu 

astfel de probleme ,realizarea programelor de interventie terapeutica personalizata. 

 

 Perioada derulării :1. 04.-07.04. 2019.  

 

Grupul țintă 1 :Populatia adulta  din mediul urban si rural,personal din unitatile spitalicesti -

pediatrie din judet.Activități specifice: Intalniri de lucru,  ore educative .  Locul derulării 

activității (ilor) (școală, CMI, etc) :2 scoli postliceale sanitare , 25cabinete medicale scolare 

,2centre familiale din Directia Protectia Copilului Vrancea. Nr. beneficiari:289 persoane. Nr 

parteneri :29. Enumerare parteneri: ISJ Vrancea,25 CMI din jud. Vrancea   

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

  125  afise''Sa intelegem autismul!Sanse egale si participare  activa! tip1 ''                                                   

  125  afise''Sa intelegem autismul!Sanse egale si participare  activa! tip2 ''                                             

 

 

 Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru, standuri tematice, intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) 

1comunicat de presa,3 gradinite-parinti,2spitale,32cabinete medicale teritoriale. Nr. 

beneficiari:336 persoane.  Nr. parteneri38, enumerare parteneri:32 cabinete medicale unde 

functioneaza asistenti medicali comunitari si mediatori sanitari, ISJ Vrancea. 

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

  125  afise''Sa intelegem autismul!Sanse egale si participare  activa! tip1 ''                                                   

  125  afise''Sa intelegem autismul!Sanse egale si participare  activa! tip2 ''                                             

1 top hirtie copiator                                 =19,04lei 

 

Total cheltuieli: din bugetul PN V1. `19,04lei. 

 

 

 

Campania IEC nr. 6  

 

Denumirea: Ziua Mondiala de Sanatatii 2019. 

Scop : Acoperirea universala cu servicii de sanatate preventive.  

 

Obiective : Cresterea  nivelului de informare si constientizare in randul populatiei generale cu 

privire la serviciile preventive in cadrul medicinei primare.   Accesul tuturor persoanelor la 

servicii de promovare a sanatatii,de prevenire a imbolnavirilor,curative,de reabilitare si 

paliative cu o povara scazuta in randul populatiei . 

Cresterea responsabilitatii in randul personalului medical implicat in medicina primara. 

 

 Perioada derulării : 07. 04.-14.04. 2019.  

 

Grupul țintă 1 :Populatia adulta din mediul urban si rural,persoane internate in unitatile 

spitalicesti din judet.Activități specifice: intalniri de lucru,  ore educative .  Locul derulării 

activității (ilor) (școală, CMI, etc) : 3 scoli postliceale sanitare , 3 spitale din jud, 21 cabinete 

scolare din licee si scoli din judet , 32CMI din judetul Vrancea. Nr. beneficiari: 428 persoane. 

Nr parteneri :56. Enumerare parteneri: ISJ Vrancea,32 CMI din jud. Vrancea   
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Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

  25  afise''Prin preventie ,sanatate pentru toti!''  tip1                                       

  25  afise''Prin preventie ,sanatate pentru toti!''  tip 2 

100 pliante''Prin preventie ,sanatate pentru toti!''  tip1 

100  pliante''Prin preventie ,sanatate pentru toti!''  tip 2 

 

Grupul țintă 2 : Populatia tanara  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru,  intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) 1comunicat de 

presa, 32cabinete medicale, 21 cabinete scolare din licee si scoli din judet, 23 unitati scolare. 

Nr. beneficiari:672 persoane. Nr parteneri :77. Enumerare parteneri: ISJ Vrancea,32 CMI din 

jud unde functioneaza asistenti medicali comunitari si mediatori sanitari. 

  

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

  25  afise''Prin preventie ,sanatate pentru toti!''  tip1                                       

  25  afise''Prin preventie ,sanatate pentru toti!''  tip 2 

100  pliante''Prin preventie ,sanatate pentru toti!''  tip1 

100  pliante''Prin preventie ,sanatate pentru toti!''  tip2 

 

1 top hirtie copiator                                 =19,04lei 

 

Total cheltuieli: din bugetul PN V1. `19,04lei. 

 

 

  Campania IEC nr.7 

 

Denumirea: Saptamana Europeana a Vaccinarii 2019. 

Scop : Cresterea acoperirii vaccinale,prin atragerea atentiei si prin cresterea gradului de 

constientizare asupra importantei vaccinarii. 

Obiective : Cresterea acoperirii vaccinale ,mai ales in grupurile vulnerabile; cresterea gradului 

de constientizare asupra importantei vaccinarii,in rindul parintilor;folosirea eficienta a 

metodelor de promovare si a comunicarii tintite. 

 

 Perioada derulării : 20. 04.-25.04. 2019.  

 

Grupul țintă 1 :Populatia tanara din mediul urban si rural,persoane internate in unitatile 

spitalicesti din judet.Activități specifice: Intalniri de lucru,  ore educative,focus grup in 

comunitatile de rromi(Homocea,Ploscuteni,Marasesti) .  Locul derulării activității (ilor) 

(școală, CMI, etc) :3 scoli postliceale sanitare ,38 licee si scoli din judet , 32cabinete medicale 

si 7 cabinete medicale scolare. Nr. beneficiari:752 persoane. Nr parteneri :79. Enumerare 

parteneri: ISJ Vrancea,24 CMI din jud. Vrancea   

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

 150 fluturasi ''Ce este vaccinarea''                                           =   120  lei 

 300  pliante''Adevarul despre vaccinare''                                 =   360 lei 

   50  pliant ''Gripa''                                                                    

   50  pliant''Rujeola''                                                                  

   50 pliant ''Saptamana Europeana a Vaccinarii ''tip1               
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  100 pliant ''Saptamana Europeana a Vaccinarii ''tip2             

Total                                                                                          =   480  lei 

 

 

    Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru,  intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) 1comunicat de 

presa,34cabinete medicale,4 spitale,  28 unitati scolare. Nr. beneficiari:764 persoane.  Nr. 

parteneri68, enumerare parteneri: cabinete medicale unde functioneaza asistenti medicali 

comunitari si mediatori sanitari, ISJ Vrancea. 

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

150 fluturasi ''Ce este vaccinarea''                                            =   120  lei 

 283  pliante''Adevarul despre vaccinare''                                 =   339,6 lei 

   50  pliante ''Gripa''                                                                        

   50  pliant''Rujeola''                                                                 

   50 pliant ''Saptamana Europeana a Vaccinarii ''tip1              

  100 pliant ''Saptamana Europeana a Vaccinarii ''tip2                  

 

 top hirtie copiator                                                                     =19,04lei 

Total                                                                                          = 478,64  lei 

 

Total cheltuieli: din bugetul PN V1. 958,64lei. 

 

  

Campania IEC nr.8 

 

Denumirea : ''SALVEAZA  VIETI: Igiena Mainilor'' 

 

Scop :Sprijinirea profesionistilor din domeniul ingrijirilor  pentru sanatate care tebuie  sa-

sispele si sa-si dezinfecteze mainile  la momentul potrivit si in mod corect. 

Obiective : Sensibilizarea profesionistilor din domeniul sanatatii in privinta imbunatatirii 

igienei mainilor in cadrul serviciilor medicale . 

                   Unitatile sanitare vor preveni InfectiileAsociate Asistentei Mmedicale prin 

imbunatatirea igienei mainilor si prin actiuni de prevenirea si controlul infectiilor. 

                    Inregistrarea unitatilor sanitare in campania globala a OMS "SALVEAZA 

VIETI:IgienaMainilor''  

Perioada derulării : 5-18. 05. 2019  

 

Grupul țintă 1 : Tineri din mediul urban si rural    Activități specifice: Intalniri de lucru, focus 

grup, ore educative si demonstrative.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) : 8 

licee, 4 scoali postliceale sanitare. Nr. beneficiari:348 elevi   Nr. parteneri :12 enumerare 

parteneri: ISJ Vrancea.   

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

125 fluturasi " Bolile mainilor  murdare"                   = 37,5 lei 

  56afise''Salveaza vieti.Igiena mainilor''                    =196 lei 

100 pliante ''Ingrijirea curata este in mainile voastre''=    0  lei  

Total                                                                            = 233,5lei 
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Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru, focus grup,sesiuni cu medicii, intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) 

(școală, CMI, etc). 5spitale, 42  cabinete medicale   Nr. beneficiari: 681  Nr. parteneri 

42.Enumerare parteneri: cabinete medicale scolare, CMI,ISJ Vrancea 

 Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

125 fluturasi " Bolile mainilor  murdare"                   = 37,5 lei 

 24 afise''Salveaza vieti.Igiena mainilor''                     =  0   lei 

100 pliante ''Ingrijirea curata este in mainile voastre''=    0  lei  

Total                                                                            = 37,5lei 

 

Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  = 271lei  si alte surse decât PNV.1 

 

 

Campania IEC nr.9 

 

Denumirea: ''Ziua Europeana Impotriva obezitatii'' 

Scop:Cresterea numarului de persoane informate in privinta riscurilor pentru sanatatepe care 

le prezinta supraponderalitatea; 

          Cresterea numarului de persoane informate in ceea ce priveste nutritia echilibrata; 

          Cresterea gradului de informare a profesionistilor din sanatate asupra problematicii 

obezitatii si metodelor de management ale pacientilor cu obezitate. 

Obiective :Informarea asupra riscurilor pentru sanatate pe care le prezinta persoanele 

supraponderale si cele obeze; 

                  Diseminarea informatiilor legate de adoptarea unei alimentatii echilibrate si 

promovarea principiilor legate de stilul de viata sanatos; 

                   Intensificarea promovarii conceptului alaptarii exclusive la sin in primele 6 luni 

de viata. 

Perioada derulării: 18.05 -29. 05. 2019  

 

Grupul țintă 1: tineri din mediul rural si urban     Activități specifice : Intalniri de lucru, focus 

grup, ore educative si demonstrative.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) :19 

scoli,8 licee, 7 module familiale ale Directiei de protectia  copilului  Vrancea    Nr. beneficiari 

772 tineri Nr. parteneri :34 Enumerare parteneri: scoli, licee, D.G.A.S.P.C. Vrancea  

 

 Materiale IEC utilizate (nr. și tip) 

  50  afise ''Sa actionam pentru un viitor mai sanatos''                   

100pliante''Sa actionam pentru un viitor mai sanatos'' tip1            

100pliante''Sa actionam pentru un viitor mai sanatos'' tip2            

125pliante ''Factori de risc in bolile cardio vasculare    = 150lei 

125pliante ''Activitatea fizica si sanatatea''              = 150lei  

Total                                                                                = 300lei 

 

Grupul ținta 2: adulti din mediul rural si urban  Activități specifice: intalniri de lucru, focus 

grup. Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI,spitale etc)5spitale, 34 CMI,8 cabinete 

medicale scolare.  Nr. beneficiari:  

648 persoane. Nr. parteneri : 47enumerare parteneri: CMI, scoli ,licee ,spitale. 

 

 Materiale IEC utilizate (nr. și tip) 

  50  afise ''Sa actionam pentru un viitor mai sanatos''     

100pliante''Sa actionam pentru un viitor mai sanatos'' tip1   
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100pliante''Sa actionam pentru un viitor mai sanatos'' tip2 

125pliante ''Factori de risc in bolile cardio vasculare    = 150lei 

150liante ''Activitatea fizica si sanatatea''                  = 180lei  

1 top hirtie xerox                                                         = 15,29lei   

Total                                                                      = 345,29lei 

 

Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  = 645,29lei   alte surse decât PNV.1 

 

 

Campania IEC nr.10 

 

Denumirea: ''Ziua Mondiala de Lupta impotriva  Hipertensiunii '' 

Scop: Promovarea practicilor preventive respectiv masurarea TA.    

Obiective : Cresterea nivelului de informare a populatiei asupra consecintelor  HTA .  

                   Cresterea accesului populatiei la serviciile preventive de masurare a valorilor TA. 

Perioada derulării: 17 .05 -24. 05. 2019  

 

Grupul țintă 1: tineri din mediul rural si urban     Activități specifice : Intalniri de lucru, focus 

grup, ore educative si demonstrative.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) :13 

scoli,2 licee, 3scoli postliceale sanitare   Nr. beneficiari 345 tineri Nr. parteneri :18 Enumerare 

parteneri: scoli, licee. 

 

 Materiale IEC utilizate (nr. și tip) 

125 fluturasi ''6modalitati simple pt.a va reduce TA =     0lei 

125 pliant''Ghidul hipertensiune arteriala''                =   63,27lei 

100 pliante ''Hipertensiunea arteriala ''                      = 145     lei  

  72 pliante"Verifica-ti tensiunea arteriala."              = 104,4  lei 

Total                                                                          =  312,67lei 

 

Grupul ținta 2: adulti din mediul rural si urban  Activități specifice: intalniri de lucru, focus 

grup,1emisiune TV . Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc)5spitale, 28 CMI,8 

cabinete medicale scolare.  Nr. beneficiari :1032 

 persoaneNr. parteneri : 41Enumerare parteneri: scoli, licee,CMI,spitale,ISJ. 

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) 

125 fluturasi ''6modalitati simple pt.a va reduce TA =     0lei 

125 pliant''Ghidul hipertensiune arteriala''                 =   63,27lei 

100 pliante ''Hipertensiunea arteriala ''                       = 145 lei  

184 pliante"Verifica-ti tensiunea arteriala."               = 266,80lei 

Total                                                                            = 475,07lei 

 Total cheltuieli: din bugetul PN V.1 =687,74 lei.     alte surse decât PNV.1 

  

  

 

Campania IEC nr.11 

Denumirea :"Saptamana Europeana de Lupta impotriva Cancerului''   

Scop : Sa creasca nivelul de constientizare al populatiei in privinta modalitatilor prin care 

putem preveni cancerul, prin intermediul alegerilor pe care le facem. 

Obiective :Cresterea constientizarii riscurilor de aparitie a cancerului; 

                  Prmovarea ''Codului European Impotriva Cancerului.  
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Perioada derulării : 25-31 05. 2019  

 

Grupul țintă 1 : Tineri din mediul urban si rural    Activități specifice: Intalniri de lucru, focus 

grup, ore educative si demonstrative.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) :17 

scoli gimnaziale,  10 licee, 3 scoali postliceale sanitare. Nr. beneficiari:341 elevi   Nr. 

parteneri : 30 enumerare parteneri: ISJ Vrancea, CMI,CM scolare.   

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

  40 afise''Si cancerul poate fi prevenit''                = 88lei 

  50pliante ''Si cancerul poate fi prevenit''  tip1     =   0lei 

  50pliante ''Si cancerul poate fi prevenit''  tip2     =   0lei          

200fluturasi''Factori de fisc in cancer''                  =100lei 

200fluturasi''Melanomul malign''                          =  80lei 

200fluturasi''Cancerul colorectal''                          =  80lei               

Total                                                                       = 348lei 

 

Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru, sedinte cu parintii, intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) 

26 CMI,8CMS ,spitale  Nr. beneficiari: 663  Nr. parteneri 39.enumerare parteneri: cabinete 

medicale scolare, CMI,spitale. 

 

 Materiale IEC utilizate (nr. și tip) 

  40 afise''Si cancerul poate fi prevenit''                =  88lei 

  50pliante ''Si cancerul poate fi prevenit''  tip1     =   0lei 

  50pliante ''Si cancerul poate fi prevenit''  tip2     =   0lei          

200fluturasi''Factori de fisc in cancer''                   =100lei 

275fluturasi''Melanomul malign''                          = 110lei 

200fluturasi''Cancerul colorectal''                          =  80lei               

Total                                                                       = 378  lei 

 

Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  = 726lei   alte surse decât PNV.1 

 

 

Campania IEC nr.12 

 

Denumirea : Ziua Mondiala fara Tutun.  

Scop : Constientizarea decidentilor, profesionistilor sanatatii si a publicului privind rolul 

fumatului in aparitia si agravarea bolilor pulmonare. 

Obiective :Cresterea gradului de informare si constientizare a populatiei privind impactul 

fumatului activ sau pasiv asupra sanatatii pulmonare cu accent pe aparitia/dezvoltarea 

cancerului si a bolilor respiratorii cronice; 

                 Informarea profesionistilor din domeniul medical in ceea ce priveste interventiile 

scurte pentru renuntarea la fumat; 

                 Informarea privind efectele benefice asupr sanatatt pulmonare prin evitarea 

axpunerii la fumatul pasiv. 

Perioada derulării : 27-31 05. 2019  

 

Grupul țintă 1 : Tineri din mediul urban si rural    Activități specifice: Intalniri de lucru, focus 

grup, ore educative si demonstrative.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) :6 
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scoli gimnaziale,  5 licee, 3 scoali postliceale sanitare. Nr. beneficiari: 262 elevi   Nr. parteneri 

: 14, enumerare parteneri: ISJ Vrancea, DJST Vrancea   

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

175pliante ''Tutunul si bolile pulmonare'' tip1 ,2      =  0        lei 

120fluturasi ''Moda fumatului a trecut''                     =  96     lei 

  75pliante ''Fumatul si consecintele lui''                   =108,75lei 

Total                                                                           =204,75lei 

 

Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru, sedinte cu parintii, intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) 

26CMI,9CMS scoli gimnaziale si licee   Nr. beneficiari:683.  Nr. parteneri 35,enumerare 

parteneri:8 cabinete medicale scolare, 27CMI 

 

 Materiale IEC utilizate (nr. și tip) 

175pliante ''Tutunul si bolile pulmonare'' tip1 ,2      =  0       lei 

150pliante''Nu lasa fumatul sa-ti taie respiratia''       =  0       lei 

  25fluturasi ''Moda fumatului a trecut''                     = 20      lei 

  75pliante ''Fumatul si consecintele lui''                   =108,75lei 

Total                                                                          =128,75lei 

 

Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  =333,50lei   alte surse decât PNV.1…….......... .  

 

 

Campania IEC nr.13  

 

Denumirea:Luna nationala a informarii despre efectele consumului de alcool  

Scop : Formarea unor valori si atitudini pozitive fata de stilul de viata sanatos si stimularea 

schimbarilor pozitive in comportamentul legat de alcool. 

Obiective : Informarea populatiei din grupurile tinta asupra efectelor pe termen scurt si lung 

ale consumului de alcool. 

                   Informarea copiilor si tinerilor asupra consecintelor medicale,sociale si 

psihologice ale debutului timpuriu al consumului de alcool. 

                    Responsabilizarea femeilor insarcinate si a celor care planifica o sarcina in 

viitorul apropiat in ceea  ce priveste importanta abstinentei pe durata sarcinii pentru sanatatea 

fizica si psihica a viitorului  copil. 

Perioada derulării : 1.06-30.06.2019 

 

Grupul țintă 1 :Populatia din mediul urban si rural,persoane internate in unitatile sptalicesti 

din judet.Activități specifice: Intalniri de lucru, focus grup, ore educative .  Locul derulării 

activității (ilor) (școală, CMI, etc) :4licee, 3scoli postliceale sanitare,42cabinete 

medicale,3spitale.Nr.beneficiari:595 elevi ,287 pacienti  Nr. parteneri : 52 

 enumerare parteneri: ISJ Vrancea,4 spitale Vrancea   

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

70 afise ''Luna nationala de informare o cons. alcool''                 =    0 lei   

200pliante''Alcoolul si efectele lui''                                              =240lei 

200pliante''Luna nationala de informare o cons. alcool''              =    0lei                                                        

200pliante 'Zero alcool in timpul sarcinii''                                    =    0 

Total                                                                                                240lei 
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Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru, sedinte cu parintii, intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) 

42cabinete medicale .Nr. beneficiari: 888. Nr. parteneri:42 enumerare,cabinete medicale cu 

asistenti medicali comunitari si mediatori sanitari. 

 

  Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

 55afise ''Luna nationala de informare o cons. alcool''                =0 lei 

200pliante"Alcoolul si efectele lui''                                             =240lei 

150pliante   ''Luna nationala de informare o cons. alcool''          =0 lei 

  50pliante 'Zero alcool in timpul sarcinii''                                    =0 

Total                                                                                              240lei 

 

Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  =480lei   alte surse decât PNV.1 

  

 

Campania IEC nr.14 

 

Denumirea : ''Ziua Internationala de Lupta impotriva Consumului si Traficul de Droguri''. 

Scop :''In primul rind asculta''. 

 Cresterea sprijinului pentru prevenirea consumului de droguri, fiind o investitie efectiva in 

bunastarea copiilor si tinerilor,a familiilor si a comunitatilor din care acestia fac parte. 

Obiective : Informarea populatiei ,va sublinia importanta unei atitudini vigilente si  

responsabile din partea adultilor care va incuraja copiii si tinerii sa stea departe de droguri. 

Perioada derulării : 20.06  -30 06. 2019 

 

Grupul țintă 1 : Tineri din mediul urban si rural    Activități specifice: Intalniri de lucru, focus 

grup, ore educative si demonstrative.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) :7 

module familiale ale Directiei de protectia  copilului  Vrancea     11 licee, . Nr. beneficiari:535 

elevi ,parinti si profesori. Nr. parteneri :18.Enumerare parteneri: ISJ Vrancea.   

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

200 pliante "Drogurile"                                             =  0lei 

100afise''In primul rand asculta -parinti''                   

100afise''In primul rand asculta -profesori''        

 

 

Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru, sedinte cu parintii, intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc). 

4spitale, 20  cabinete medicale,  2 scoali postliceale sanitare .  Nr. beneficiari: 270  Nr. 

parteneri 26.Enumerare parteneri: cabinete medicale scolare, CMI,ISJ Vrancea 

 

 Materiale IEC utilizate (nr. și tip) 

200 pliante "Drogurile"                                             =  0lei 

100afise''In primul rand asculta -parinti''                   

100afise''In primul rand asculta -profesori''   

1top hirtie copiator                                                   =15,29lei 

retroproiector uzura                                                  =92 lei                                                            

Total                                                                         = 107,29lei  
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Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  =107,29lei   alte surse decât PNV.1  

 

Campania IEC nr.15 

Denumirea:Ziua  mondiala de lupta impotriva Hepatitei. 

Scop : Cresterea nivelului de constientizare a populatiei in privinta  poverii  uriase 

reprezentata de hepatitele virale  si   imbunatatirea prevenirii  bolilor si a accesului la , 

tratament si ingrijire. 

 

Obiective : Mobilizarea populatiei si a decidentilor politici in vederea aderarii la miscarea 

globala NOhep,pentru a sustine eliminarea hepatitelor virale. 

                   Cresterea nivelului de constientizare a populatiei generale in privinta diferitelor de 

hepatite virale , inclusiv caile de transmitere. 

                   Educarea oamenilor ,in vederea insusirii de cunostinte privind prevenirea, 

vaccinarea, depistarea precoce, tratamentul, monitorizarea etc.   

Perioada derulării :22.07-9.08 2019 

 

Grupul țintă 1 :Populatia din mediul urban si rural,persoane internate in unitatile spitalicesti 

din judet.Activități specifice: Intalniri de lucru, focus grup, ore educative .  Locul derulării 

activității (ilor) (școală, CMI, etc) :2 scoli postliceale sanitare ,1liceu, 

2scoli,4spitale,5cabinete scolare. Nr. beneficiari:145 elevi ,133 pacienti  Nr. parteneri :14 

enumerare parteneri: ISJ Vrancea,4 spitale Vrancea   

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

    60pliante "Hepatita virala acuta"                                                 =150lei  

    50afise’’Sa eliminam hepatita’’                                    = 0lei 

 110pliante’’Ce este hepatita virala’’                                               =0lei 

  Total                                                        150lei 

 

    Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru,  intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc)  Cabinete 

medicale Nr. beneficiari: 467. Nr. parteneri :58 enumerare parteneri: cabinete medicale unde 

functioneaza asistenti medicali comunitari si mediatori sanitari. 

  

 Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

  25afise'' Sa eliminam hepatita''                                                      =62,5lei 

  280pliante "Hepatita virala acuta"                                                 =336lei 

  100pliante ’’Prevenirea,diagnosticul si tratamentul hep.BsiC      =0lei 

 Total                                                    398,5 

Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  =  548,50lei   alte surse decât PNV.1 

 

 

Campania IEC nr.16 

Denumirea: Saptamana Europeana a Alaptarii. 

Scop : Misiunea campaniei este de a contribui la nutritia optima a copiilor pana la implinirea 

virstei de 24 luni. 

Obiective :Cresterea la 50% a procentului copiilor alimentati exclusiv la sin in primele 6 luni 

de viata. 

                 Atingerea ODD pana in anul 2030. 

                 Imbunatatirea starii de sanatate si alimentatie a mamei si copilului si reducerea 

riscului de deces infantil si matern. 
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                 Cresterea nivelului de informare,constientizare si responsabilizare a populatiei 

privind alimentatia si sanatatea nou nascutului si copilului mic prin cresterea accesibilitatii la 

informatii de specialilate de baza,precum si diseminarea  unor noutati stiintifice legate de 

aceasta tema. 

                  Reducerea cheltuielilor pentru sanatate,din gospodarie si de medui. 

     

Perioada derulării : 1.08-7.08 2019  

 

Grupul țintă 1 :Populatia din mediul urban si rural din judet.Activități specifice: Intalniri de 

lucru, focus grup, ore educative .  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) :3 scoli 

postliceale sanitare ,37cabinete medicale. Nr. beneficiari: 269 persoane . Nr. parteneri :40 

enumerare parteneri: ISJ Vrancea, cabinete medicaleVrancea.   

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):   

   123pliante'' Promovati alimentatia la  san.''   

   10afise’’ Saptamana europeana a alaptarii’’                         

 

 

 Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru,  intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc)7 cabinete 

medicale scolare,4spitale. Nr. beneficiari: 151.  Nr. parteneri 11 ,enumerare parteneri: 

cabinete medicale unde functioneaza asistenti medicali comunitari si mediatori sanitari,ISJ 

Vrancea. 

  

 Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

100pliante''Promovati  alimentatia la san''   

  10 afise’’Saptamana europeana a alaptarii’’                       

1  toner                                                                349,98lei  

 

Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  =349,986lei   alte surse decât PNV.1   

 

 

 Campania IEC nr. 17 
Denumirea: Saptamana Europeana a Mobilitatii- 16-22 septembrie 2019. 

Scop : Sustinerea populatiei din mediul urban sa aleaga  moduri active de deplasare sau sa 

combine mersul pe jos si cu bicicleta cu transportul public. 

  

Obiective :Constientizarea populatiei in formarea unor atitudini pozitive fata de stilul de viata 

sanatos prin adoptarea mobilitatii alternative(mersul pe jos si cu bicicleta). 

                  Prezentarea de alternative de mobilitate durabila locuitorilor din mediul urban. 

Perioada derulării : 16.09-22.09 2019  

 

Grupul țintă 1 :Populatia din mediul urban si rural din judet.Activități specifice: Intalniri de 

lucru, focus grup, ore educative .  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) :4 scoli 

postliceale sanitare ,105cabinete medicale,4spitale, site DSP Vrancea. Nr. beneficiari:238 

persoane . Nr. parteneri :113 enumerare parteneri: ISJ Vrancea,  spitale si cabinete 

medicaleVrancea.   

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

  150pliante "Activitatea fizica pentru sanatate"                             = 180lei 
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  35pliante''Mergi cu noi!''  = 0lei 

  45 afise  ''Mergi cu noi!''                                                                = 0lei 

Total                                                                     180lei 

 

    Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru,  intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc)18  cabinete 

medicale scolare,20scoli, CMI. Nr. beneficiari: 121.  Nr. parteneri 38 ,enumerare parteneri: 

cabinete medicale unde functioneaza asistenti medicali comunitari si mediatori sanitari,ISJ 

Vrancea. 

  

 Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

  200pliante "Activitatea fizica pentru sanatate"                              = 240lei 

  79pliante''Mergi cu noi''   = 0lei 

  69 afise ''Mergi cu noi''                                                                   =0lei 

1top hartie xerox                                                                              =15,29lei 

   Total                                                                    255,29   

      

Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  =435,29lei   alte surse decât PNV.1   

 

 

Campania IEC nr.18  

 

Denumirea: Saptamana  Mondiala pentru Siguranta Pacientului. 

Scop : Consteintizarea profesionistilor din domeniul furnizarii serviciilor de sanatate precum 

si a pacientilor asupra importantei ingrijirilor medicale de calitate cat si asupra sigurantei 

pacientilor. 

  

Obiective :Informarea profesionistilor din sanatate asupra importantei calitatii actului medical 

si a ingrijirilor medicale in conditii de siguranta; 

                  Constientizarea medicilor asupra necesitatii utilizarii corecte a tehnologiilor si 

instrumentelor pentru sprijinirea crearii unor sisteme mai sigure de utilizare a medicatiei si 

pentru reducerea efectelor secundare ale acesteia; 

                  Informarea pacientilor si a familiilor acestora asupra importantei implicarii 

eficiente in ingrijirea lor in cursul terapiei. 

Perioada derulării : 16.09-22.09 2019  

 

Grupul țintă 1 :Populatia din mediul urban si rural din judet.Activități specifice: Intalniri de 

lucru, focus grup, ore educative .  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) :4 scoli 

postliceale sanitare ,145cabinete medicale,4spitale, site DSP Vrancea. Nr. beneficiari:540 

persoane . Nr. parteneri :153 enumerare parteneri: ISJ Vrancea,  spitale si cabinete 

medicaleVrancea.   

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

  470pliante "Ziua mondiala pentru siguranta pacientului"           = 0lei 

  50 afise''5Recomandari pentru un tratament corect''                   = 0lei 

  75 afise  ''Inainte de administrare informeaza-te''                       = 0lei 

Total                                                                     0lei 

 

    Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru,  intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc)7  cabinete 
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medicale scolare,20scoli, CMI. Nr. beneficiari: 111.  Nr. parteneri 27 ,enumerare parteneri: 

cabinete medicale unde functioneaza asistenti medicali comunitari si mediatori sanitari,ISJ 

Vrancea. 

  

 Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

  200pliante "Ziua mondiala pentru siguranta pacientului"           = 0lei 

  50 afise''5Recomandari pentru un tratament corect''                   = 0lei 

  45 afise  ''Inainte de administrare informeaza-te''                       = 0lei 

1top hartie xerox                                                                           =15,30lei 

   Total                                                             15,30 lei  

      

Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  =15,30lei   alte surse decât PNV.1   

 

 

Campania IEC nr. 19  

 

Denumirea: Ziua  Mondiala  de Lupta Impotriva Maladiei Alzheimer. 

Scop : Constientizarea si informarea profesionistilor din sanatate  precum si a apartinatorilor  

si ingrijitorilor pacientilor cu Maladia Alzheimer. 

  

Obiective : Informarea profesionistilor din sanatate despre problematica dementei si a 

maladiei Alzheimer si metodele de management al pacientilor; 

                  Constientizarea si informarea apartinatorilor si ingrijitorilor  pacientilor cu 

Alzheimer  asupra posibilitatilor de diagnosticare,tratament si cu privire la realizarea deplina a 

drepturilor persoanelor diagnosticate cu aceasta boala. 

Perioada derulării : 21.09-27.09 2019  

 

Grupul țintă 1 :Populatia din mediul urban si rural din judet.Activități specifice: Intalniri de 

lucru, focus grup, ore educative .  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) :4 scoli 

postliceale sanitare ,135cabinete medicale,5spitale, site DSP Vrancea. Nr. beneficiari:171 

persoane . Nr. parteneri :144 enumerare parteneri: ISJ Vrancea,  spitale si cabinete 

medicaleVrancea.   

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

  226pliante "Sa nu-i  uitam pe cei care uita"                               = 0lei 

  19 afise''ZMLMAlzheimer''                                                       = 0lei 

  Total                                                                     0lei 

 

    Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru,  intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc)12  cabinete 

medicale scolare,20scoli,43 CMI. Nr. beneficiari:293.  Nr. parteneri 75 ,enumerare parteneri: 

cabinete medicale unde functioneaza asistenti medicali comunitari si mediatori sanitari,ISJ 

Vrancea. 

  

 Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

  120pliante "Sa nu-i  uitam pe cei care uita"                               = 0lei 

  50 afise'' ZMLMAlzheimer ''                                                     =  0lei 

  1top hartie xerox                                        =15,29lei 

   Leptop uzura                                             =315lei 

   Total                                                             330,29 lei  



71 
 

      

Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  =330,29lei   alte surse decât PNV.1   

 

Campania IEC nr. 20 

 

Denumirea: "Ziua europeana  anti-depresie ."    

Scop : Scop: Informarea si constientizarea : 

 -medicilor de familie privind problematica depresiei si metodele de management 

ale depresiei, 

 -populatiei generale si,in special a gravidelor si lauzelor asupra recunoasterii semnelor 

si simptomelor specifice depresiei postnatale si a posibilitatilor de tratament. 

 

Obiective : Informarea populatiei generale cu privire la semnele si simptomele depresiei, a 

cauzelor si consecintelor acesteia si a mijloacelor de prevenire si tratament; 

       Informarea gravidelor si lauzelor cu privire la semnele si simptomele depresiei 

post-partum; 

       Constientizarea si promovarea unei mai bune intelegeri a impactului pe care il are 

depresia asupra vietii oamenilor; 

                   Importanta aplicarii screening-ului depresiei in cabinetele medicilor de familie. 

 

Perioada derulării : 1.11. 2019 

 

Grupul țintă 1 :Populatia din mediul urban si rural,persoane internate in unitatile spitalicesti 

din judet.Activități specifice: Intalniri de lucru, focus grup, ore educative .  Locul derulării 

activității (ilor) (școală, CMI, etc) :3scoli postliceale sanitare, 23cabinete 

medicale,4spitale.Nr.beneficiari:67 elevi ,60 pacienti  Nr. parteneri: 30, enumerare parteneri: 

ISJ Vrancea,4 spitale Vrancea ,cabinete medicale.  

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

 102 pliante " Impreuna impotriva  depresiei "                                =0 lei   

 85 afise'' Impreuna impotriva depresiei 1 ''                                     = 0lei 

    Total                                                              =  0lei 

Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru, sedinte cu asistentii medicali, intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (școală, 

CMI, etc) 25cabinete medicale,  3intilnire cu medicii specialisti,intilnire cu presa.Nr. 

beneficiari:161.  Nr. parteneri:29 enumerare,cabinete medicale cu asistenti medicali 

comunitari si mediatori sanitari,asistenti medicali scolari. 

 

  Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

180pliante'' Impreuna impotriva  depresiei "                                =0 lei   

 50 afise'' Impreuna impotriva  depresiei 2 ''                                 =0lei 

Total                                                                  =0lei 

Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  = 0lei   alte surse decât PNV.1 

 

Campania IEC nr. 21  

 

Denumirea:"Ziua mondiala a contraceptiei".    

Scop :Informarea populatiei generale cu privire la importanta metodelor contraceptive. 

          Cresterea gradului de informare si de constientizare a tinerilor si adolescentilor,pentru a 

face alegeri corecte legate de propria sanatate sexuala si reproductiva.  
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Obiective : Cresterea numarului de fete si femei informate corect despre metodele 

contraceptive ,accesul liber la acestea si serviciile de planificare familiala. 

                   Cresterea interesului  fetelor si femeilor fata de contraceptie. 

                   Cresterea  numarului  de fete si femei informate asupra serviciilor de sanatate 

corespunzatoare. 

                   Scaderea numarului de sarcini nedorite. 

Perioada derulării : 26.09-15.10. 2019 

 

Grupul țintă 1 :Populatia din mediul urban si rural,persoane internate in unitatile spitalicesti 

din judet.Activități specifice: Intalniri de lucru, focus grup, ore educative .  Locul derulării 

activității (ilor) (școală, CMI, etc) :4licee, 5 scoli postliceale sanitare, 29 cabinete medicale,4 

spitale.Nr.beneficiari:125 elevi ,133 pacienti . Nr. parteneri: 42 enumerare parteneri: ISJ 

Vrancea,4 spitale Vrancea ,cabinete medicale.  

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

 200brosuri " 9 metode contraceptive "                           =600 lei   

 50afise" Dreptul tau este si responsabilitatea ta "          =    0 lei     

 150pliante" Dreptul tau este si responsabilitatea ta "     =     0lei    

 150fluturasi  " Tu ce alegi? "                                         =      0lei 

Total                                                                               =600  lei 

              

 Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru  cu tinerii , intalniri cu medicii si asistentii medicali,  presa.  Locul derulării activității 

(ilor) (școală, CMI, etc)4licee, 5scoli postliceale,42cabinete medicale .Nr. beneficiari: 

587persoane.  Nr. parteneri:49, ISJ Vrancea,cabinete medicale cu asistenti medicali 

comunitari si mediatori sanitari, cabinete medicale scolare. 

 

  Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

200brosuri " 9 metode contraceptive "                           =600 lei   

   41afise" Dreptul tau este si responsabilitatea ta "         =0lei     

 300pliante" Dreptul tau este si responsabilitatea ta "      =0lei    

 150fluturasi  " Tu ce alegi? "                                           =0lei 

Total                                                           =600lei 

 

 Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  = 1200lei   alte surse decât PNV.1 

 

 

Campania IEC nr. 22 

 

Denumirea: "Ziua  nationala a alimentatiei si a combaterii  risipei alimentare. " 

Scop :  Opriti risipa alimentara!Impreuna sa pastram planeta verde!este o initiativa de 

informare si de constientizare  a publicului larg,copii si adulti,cu privire la problema 

sigurantei si risipei alimentare la noi in tara. 

Obiective : Cresterea nivelului de informare a populatiei generale despre risipa alimentara, 

modalitati de combatere a acesteia si masuri esentiale pentru siguranta alimentelor . 

                   Cresterea nivelului de constientizare a publicului larg cu privire la faptul ca risipa 

alimentara este o problema sociala majora. In timp ce milioane de oameni traiesc la limita 

saraciei, industria alimentara se confrunta cu dificultati in gestionarea tonelor de deseuri 

alimentare. 
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                   Imbunatatirea nivelului de cunostinte despre risipa alimentara si de constientizare 

decidentilor politici asupra necesitatii revizuirii (inclusiv elaborarii si adoptarii normelor de 

aplicare ale acesteia) in vederea aplicarii urgente a Legii 217/2016 privind diminuarea risipei 

alimentare. 

Perioada derulării : 1.10.-16.10. 2019 

Grupul țintă 1 :Populatia din mediul urban si rural,persoane internate in unitatile spitalicesti 

din judet.Activități specifice: Intalniri de lucru, focus grup, ore educative .  Locul derulării 

activității (ilor) (școală, CMI, etc) :4scoli postliceale sanitare, 42cabinete 

medicale,4spitale.Nr.beneficiari:156 elevi ,120medici si  asistenti medicali.Nr. parteneri: 50, 

enumerare parteneri: ISJ Vrancea,4 spitale Vrancea ,cabinete medicale.  

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

 314 pliante "Opriti risipa alimentara ,copii si adulti "                    =0 lei   

 10 afise'' Impreuna pastram planeta verde! ''                                  =0lei 

 Total                                                            =0lei 

Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru, sedinte cu asistentii medicali, intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (școală, 

CMI, etc) 25cabinete medicale, 29scoli 3 intilnire cu medicii specialisti, intilnire cu presa. Nr. 

beneficiari:430.  Nr. parteneri:57, enumerare,cabinete medicale cu asistenti medicali 

comunitari si mediatori sanitari,asistenti medicali scolari. 

 

 Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

146 pliante "Opriti risipa alimentara ,copii si adulti "                    =0 lei   

 9 afise'' Impreuna pastram planeta verde! ''                                    =0lei 

1toner                                                                                               =349,98lei 

 Total                                                      =349,98lei 

Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  =349,98lei   alte surse decât PNV.1 

 

 

Campania IEC nr. 23 

 

Denumirea: "Luna internationala de constientizare despre Cancerul de San " 

Scop :  Informarea si constientizarea:  

a. Profesionistilor din asistenta medicala primara despre cancerul de san; 

b. Populatiei generale si in special a celei feminine u varsta peste 40 ani asupra 

metodelor de preventie existente, posibilitatilor de diagnostic si tratament. 

 

Obiective : Cresterea nivelului de informare si constientizare (prin organizare de evenimente 

si alte activitati) despre: 

• Factorii de risc si modul prin care acestia pot influenta evolutia bolii; 

• Metodele de prevenire a cancerului de san; 

• Importanta efectuarii screeningului pentru cancer de san. 

Perioada derulării : 1.10.-31.10. 2019 

 

Grupul țintă 1: Populatia din mediul urban si rural,persoane internate in unitatile spitalicesti 

din judet.Activități specifice: Intalniri de lucru, focus grup, ore educative .  Locul derulării 

activității (ilor) (școală, CMI, etc) :4 scoli postliceale sanitare, 47 cabinete medicale,4 

spitale.Nr.beneficiari: 350 elevi ,150 medici si  asistenti medicali.Nr. parteneri: 55, enumerare 

parteneri: ISJ Vrancea,4 spitale Vrancea ,cabinete medicale.  

 



74 
 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

 100 fluturasi "Factorii de risc in cancer "                                       =50 lei   

 224 pliante ''Cancerul de san''                                                         =111,04 lei 

 

 Total                                                                                                =161,04 lei 

Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru, sedinte cu asistentii medicali, intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (școală, 

CMI, etc) 45 cabinete medicale, 42 scoli 5 intilniri cu medicii specialisti,intilnire cu presa.Nr. 

beneficiari: 480.  Nr. parteneri: 92, enumerare,cabinete medicale cu asistenti medicali 

comunitari si mediatori sanitari, asistenti medicali scolari. 

 

 Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

100 fluturasi "Factori de risc in cancer"                                          =50 lei   

 314 pliante '' Cancerul de san ''                                                       =455,3 lei 

Total                                                            =505,3 lei 

 

Total cheltuieli: din bugetul PN V1.        =666,34 lei   alte surse decât PNV.1 

 

Campania IEC nr. 24  

 

Denumirea: Ziua Internationala a Radiologiei- 8 noiembrie 2019. 

Scop : Cresterea nivelului de constientizare asupra rolului radiologiei in cadrul unor ingrijiri 

de sanatate sigure, precum si pentru a imbunatati intelegerea rolului pe care medicii radiologi 

si tehnicieni il joaca in cadrul procesului de acordare a ingrijirilor de sanatate. 

  

Obiective : Cresterea nivelului de informare a populatiei cu privire la rolul radiologiei si a 

imagisticii in cadrul unor ingrijiri de sanatate sigure, precum si imbunatatirea intelegerii 

pozitiei pe care medicii si tehnicienii radiologi il ocupa in procesul de acordare a ingrijirilor 

de sanatate. 

                  Perioada derulării : 8.11.2019  

 

Grupul țintă 1 :Populatia din mediul urban si rural din judet. Activități specifice: Intalniri de 

lucru, focus grup, ore educative . Locul derulării activității (ilor) (Directia de Tineret si Sport, 

licee etc) : Directia de Tineret si Sport Vrancea , 4 scoli postliceale sanitare, 53 cabinete 

medicale,4 spitale, site DSP Vrancea. Nr. beneficiari: 533persoane . Nr. parteneri : 62 

enumerare parteneri: ISJ Vrancea, Directia de Tineret si Sport Vrancea, spitale si cabinete 

medicaleVrancea.   

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

  150 pliante "Imagistica sportiva – o mana intinsa noilor recorduri"                             = 0 lei 

  10 afise "Ziua Internationala a Radiologiei"                                                                 = 0lei 

  Total                                                                                         0lei 

 

    Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru,  intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc)5 cabinete 

medicale scolare,4 licee, Nr. beneficiari:125  Nr. parteneri  9 ,enumerare parteneri: cabinete 

medicale scolare , ISJ Vrancea. 

  

 Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

  50 pliante "Imagistica sportiva – o mana intinsa noilor recorduri"                             = 0 lei 
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  10 afise "Ziua Internationala a Radiologiei "                                                              = 0lei 

 

  Laptop uzura                                                    312      lei 

  Videoproiector uzura                                       223,05 lei 

  Tensiometre uzura                                             18,90 lei 

  2 stick-uri                                                           63,78 lei 

  Total                                                                 617,73 lei  

       

Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  = 617,73 lei   ; 

 

 

Campania IEC nr. 25 

 

Denumirea: " Ziua mondiala a diabetului". 

Scop : O mai buna informare a membrilor familiilor persoanelor diagnosticate cu diabet, in 

ceea ce priveste gestionarea acestei afectiuni. 

  

Obiective : Cresterea gradului de constientizare a membrilor familiilor persoanelor cu diabet 

asupra impactului pe care il are acesta asupra calitatii vietii; 

                  Informarea  pacientilor cu diabet precum si apartinatorilor acestora despre 

posibilitatile de ingrijire a pacientului si prevenirea complicatiilor acestei boli. 

Perioada derulării : 14.11.2019 - 30.11. 2019 

 

Grupul țintă 1 : Populatia din mediul urban si rural din judet. Activități specifice: Intalniri de 

lucru, focus grup, ore educative .  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) : 4 scoli 

postliceale sanitare , 14 licee, 35 scoli gimnaziale, 21 cabinete medicale scolare , site DSP 

Vrancea. Nr. beneficiari: 631 persoane . Nr. parteneri :74 enumerare parteneri: ISJ Vrancea,  

cabinete medicale scolare Vrancea.    

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

  275 pliante "Familia si Diabetul"                                                = 0 lei 

  25 afise '' Ziua Mondiala a Diabetului  "                                      = 82,5lei 

  200 pliante "Alimentatie sanatoasa si Diabet"                            = 362,4 lei 

Total                                                                    444,9 lei 

 

    Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru,  intalniri cu medicii specialisti, medicii de familie, asistenti medicali comunitari.  Locul 

derulării activității (ilor) (CMI, 5 spitale etc)7  cabinete medicale scolare, 49 CMI. Nr. 

beneficiari: 846.  Nr. parteneri 61, enumerare parteneri: cabinete medicale unde functioneaza 

asistenti medicali comunitari si mediatori sanitari, ISJ Vrancea. 

  

 Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

   75 afise '' Ziua Mondiala a Diabetului                                        = 247,5lei 

 125 pliante "Familia si Diabetul"                                                  = 0 lei 

 132 pliante "Alimentatie sanatoasa si Diabet"                              =239,18 lei 

  20 pliante "Legume si fructe"                                                      = 36,24 lei 

  32 pliante "Atentie la alimentatia de fiecare zi "                         =57,98 lei 

   Total                                                               580,9 lei  

      

Total cheltuieli: din bugetul PN V1.          = 1025,8 lei       alte surse decât PNV.1 
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Campania IEC nr. 26 

 

Denumirea: " Ziua  Nationala de lupta impotriva fumatului ". 

Scop : Prevenirea consumului de tutun in orice forma printr-o informare corecta si 

constientizare asupra beneficiilor renuntarii la fumat 

  

Obiective : Cresterea numarului de persoane din grupul tinta informate cu privire la 

beneficiile renuntarii la fumat; 

                   Informarea si constientizarea persoanelor nefumatoare, sau a celor care doar au 

experimentat fumatul, cu privire la efectele nocive ale fumatului asupra sanatatii lor cat si 

celor din jur; 

                    Sensibilizarea populatiei si aprofesionistilor din sistemul sanitar in privinta 

pericolului pe care il reprezinta utilizarea dispozitivelor electronice cu nicotina (tigari 

electronice sau tutun incalzit- IQOS). 

Perioada derulării : 16.11-30.11.2019 

 

Grupul țintă 1 :Populatia din mediul urban si rural din judet.Activități specifice: Intalniri de 

lucru, focus grup, ore educative .  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) : 4 scoli 

postliceale sanitare , 15 licee, 42 scoli, 15 cabinete medicale scolare, site DSP Vrancea. Nr. 

beneficiari: 862 persoane . Nr. parteneri :76 enumerare parteneri: ISJ Vrancea si cabinete 

medicale scolare Vrancea.   

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

  50 afise  "Ziua Nationala de lupta impotriva fumatului"                               = 165 lei 

  345 pliante ''Ziua Nationala de lupta impotriva fumatului ''                          = 0 lei 

  Total                                                           165 lei 

 

    Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru,  intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, spitale etc) 64 CMI, 5 

spitale Nr. beneficiari: 811.  Nr. parteneri 69 ,enumerare parteneri: cabinete medicale unde 

functioneaza asistenti medicali comunitari si mediatori sanitari,spitale Vrancea. 

  

 Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

 

  100 afise  "Ziua Nationala de lupta impotriva fumatului"                              = 330 lei 

  442 pliante ''Ziua Nationala de lupta impotriva fumatului ''                           = 0 lei 

   

  Total                                                         330 lei       

 

Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  =   495 lei   alte surse decât PNV.1   

 

 

Campania IEC nr. 27 

 

Denumirea: " Ziua  Europeana a Informarii despre Antibiotice " 

Scop : Informarea populatiei generale asupra pericolelor administrarii incorecte a 

antibioticelor. 
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Obiective : Cresterea gradului de constientizare a populatiei generale privind utilizarea 

antibioticelor; 

                   Angajarea mass-media in sensibilizarea publicului in ceea ce priveste utilizarea 

prudenta a antibioticelor si fenomenul RAM; 

                  Mentinerea problematicii rezistentei antimicrobiene (RAM) pe agenda politica a 

decidentilor din institutiile specifice din Romania si implicarea acestora ca multiplicatori si 

ambasadori ai mesajelor ECDC ( asociate Ram). 

Perioada derulării : 18.11.2019 

 

Grupul țintă 1 :Populatia din mediul urban si rural din judet.Activități specifice: Intalniri de 

lucru, focus grup, ore educative .  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) : 4 scoli 

postliceale sanitare , 15 licee, 42 scoli, 15 cabinete medicale scolare, site DSP Vrancea. Nr. 

beneficiari:114 persoane . Nr. parteneri : 76 enumerare parteneri: ISJ Vrancea si cabinete 

medicale scolare Vrancea.   

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

  40 afise  "Ziua Europeana a Informarii despre Antibiotice"                               = 132 lei 

  210 pliante ''Ziua Europeana a Informarii despre Antibiotice ''                          = 0 lei 

  Total                                                           132 lei 

 

    Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru,  intalniri cu presa.  Locul derulării activității (ilor) (farmacii, CMI, spitale etc) 69 CMI, 

5 spitale, 47 farmacii Nr. beneficiari: 967.  Nr. parteneri 121 ,enumerare parteneri: farmacii, 

cabinete medicale, 5 spitale Vrancea. 

  

 Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

  160 afise  " Ziua Europeana a Informarii despre Antibiotice  "                              = 528 lei 

  505 pliante ''Ziua Europeana a Informarii despre Antibiotice  ''                             = 0 lei 

   

   Total                                                         528 lei  

      

   Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  = 660 lei   alte surse decât PNV.1   

 

 

Campania IEC nr. 28  

 

Denumirea:''Ziua Mondiala de Lupta Impotriva HIV/SIDA''. 

 Scop : Informarea si constientizarea  populatiei generale si in special a grupurilor cu risc 

crescutcu privire la modalitatile de transmitere si prevenire a infectiei HIV/SIDA si a 

importantei consilierii, testarii si tratamentului. 

 

Obiective : Cresterea accesului la informatie despre modalitatile de transmitere si prevenire a 

infectiei HIV/SIDA si a importantei consilierii, testarii si tratamentului;  

                   Cresterea numarului de persoane din populatia generala informate despre 

HIV/SIDA; 

                   Combaterea stigmatizarii si a discriminarii legate de HIV/SIDA. 

               

Grupul țintă 1: Populatia din mediul urban si rural, persoane internate in unitatile specializate 

din judet. Activități specifice: Intalniri de lucru, focus grup, ore educative .  Locul derulării 

activității (ilor) (școală, CMI, etc) : 8  licee, 24 scoli gimnaziale, 4 scoli postliceale sanitare, 
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12 cabinete medicale scolare.  Nr.beneficiari: 598 elevi . Nr. parteneri: 48; enumerare 

parteneri: ISJ Vrancea, cabinete medicale scolare. 

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

75 afise " Ziua de lupta HIV/SIDA : Comunitatile fac diferenta !''                        = 247,5 lei   

200 pliante "SIDA"                                                                                                 = 240 lei 

Total                                                                               487,5 lei 

 

 Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 

lucru cu medicii specialisti,  pacienti, persoane interesate, intalniri cu presa.  Locul derulării 

activității (ilor) (școală, CMI, etc) 38 cabinete medicale, 4 scoli postliceale, 6 spitale. Nr. 

beneficiari: 402 persoane.  Nr. parteneri: 48,  ISJ Vrancea, cabinete medicale cu asistenti 

medicali comunitari si mediatori sanitari, cabinete medicale scolare, spitale. 

 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

75 afise " Ziua de lupta HIV/SIDA : Comunitatile fac diferenta !''                        = 247,5 lei   

200 pliante "SIDA"                                                                                                 = 240 lei 

20 pliante "SIDA"                                                                                                   = 0 lei 

1 plic cu burduf                                                                                                       = 10,76 lei 

Total                                                                               498,26 lei 

 

Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  = 985,76 lei   alte surse decât PNV.1 

 

 

1.2. Organizarea și desfășurarea interventiilor IEC destinate priorităţilor de sănătate 

specifice locale  
 

Intervenția IEC nr 1 

Denumirea:Gripa.  

Scop: Cunoasterea  factorilor de risc care o determina si modalitati de prevenire.  

Obiective : Scaderea numarului de persoane  cu risc de imbolnavire.  

Perioada derulării: 01.02 -20. 02. 2019 

  

Grupul țintă 1: tineri din mediul rural si urban     Activități specifice : Intalniri de lucru, focus 

grup, ore educative si demonstrative.  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) :3 

scoli postliceale sanitare, 15 cabinete medicale scolare, 11 scoli, 6licee.    Nr. beneficiari 436 

tineri Nr. parteneri : 35. Enumerare parteneri: scoli, licee. 

 

 Materiale IEC utilizate (nr. și tip) 

200 pliante ''Gripa'' 

200 afise    ''Gripa'' 

 

 

Grupul ținta 2: adulti din mediul rural si urban  Activități specifice: intalniri de lucru, focus 

grup. Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc)19 CMI,4spitale.  Nr. beneficiari : 350 

persoaneNr. parteneri : 23 enumerare parteneri: CMI, spitale. 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) 

200 pliante ''Gripa'' 

200 afise    ''Gripa'' 

1top hirtie copiator                                                       = 19,04lei 
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3 bibliorafturi                                                                = 18,75lei 

2 plicuri burduf                                                             =  21,16lei 

1 cartus imprimanta                                                      =208,25lei 

1 capsator                                                                      =  33,55lei 

1decapsastor                                                                  =   6,28lei 

1 perforator coli                                                             =  17,83lei 

retroproiector uzura                                                       =  92 lei 

     

Total                                                                                =416,86lei 

Total cheltuieli: din bugetul PN V.1 416,86 lei.     alte surse decât PNV.1Primaria 

municipiului Focsani. 

 

 

Organizarea și desfășurarea de interventii pentru punerea în aplicare a planurilor 

judeţene de acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii 

şi adolescenţi - sustenabilitate RO 19 04; 

  

1.3.1. Interventii pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de acţiune pentru 

alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescenţi si sustenabilitate RO 19 

04;  

Număr de școli și grădinițe care utilizează ghidul de intervenție pentru alimentație sănătoasă 

și activitate fizică în grădinițe și școli:86Nr. total beneficiari :481 prescolari si scolari.Nr total 

activitați alimentație sănătoasă și activitate fizică desfășurate 149: 

 Cheltuielile au fost realizate cu sponsorizari in unitatile scolare. 

II.Analiza îndeplinirii indicatorilor față de valorile naționale  
1.1. Indicatori de evaluare (valori naționale):  

indicatori fizici: număr de evenimente în cadrul campaniilor IEC: 10/an pe județ – Realizat: 

28  

indicatori de eficienţă: cost mediu estimat/campanie IEC: 500 lei - Realizat: 519,45lei  

indicatori de rezultat:  

Număr beneficiari = 100000/țară/an=2380/jud/an Realizat: 26633 

Număr parteneri pentru evenimente IEC la nivel local= 1260/țară/an =3/ev/județ 

Realizat:2328  

indicatori de rezultat:  

Nr. parteneriate instituționale funcționale la nivel local = 2100/an =10/eveniment/jud 

Realizat: …………..  

Nr. beneficiari = 20000/țară/an= 500/jud/an Realizat: …………..  

1.3. Indicatori de evaluare:  

indicatori fizici: nr. școli și grădinițe care utilizează ghidul de intervenție pentru alimentație 

sănătoasă și activitate fizică în grădinițe și școli=3500/țară=147/județ .Realizat=86 

indicatori de rezultat:481 nr. beneficiari intervenții IEC specifice = 

140000/țară/an=3300/jud/an  

1.4. Indicatori de evaluare:  

indicatori fizici: nr. intervenții IEC în comunități vulnerabile 1000/an/țară=23 comunități 

acoperite cu interv IEC/jud/an  

indicatori de eficiență: cost mediu intervenție IEC: 600 lei  

indicatori de rezultat: Număr de beneficiari intervenții IEC specifice 

=500000/an/țară=12000/jud/an  
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CAP VIII. RAPORTUL ANUAL AL  COMPARTIMENT RUNOS 

 

- s-au  întocmit și s-au comunicat 173 dispoziții emise conform OMS nr. 1078/2010; 

- s-a întocmit formularul L 153; 

- a elaborat documentația aferentă concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din 

aparatul propriu, organizate conform HG nr. 286/2011, OMS nr. 869/2015, OUG nr. 57/2019; 

- a întocmit documentația de încadrare, respectiv numire în funcțiile publice,a candidaților 

care au promovat concursurile de recrutare; 

- s-au realizat și eliberat personalului din cadrul instituției, adeverințele de venit pe anul 2018; 

- s-au întocmit și transmis către Casa de Asigurări Vrancea situațiile privind concediile 

medicale; 

- a întocmit și a afișat pe site-ul instituției situația drepturilor salariale, conform prevederilor 

Legii- cadru nr. 153/2017; 

- s-a întocmit statul de funcții- aparat propriu- în vederea aprobării de către Ministerul 

Sănătății precum și documentația de solicitare a modificării acestuia; 

- a fost elaborat proiectul de buget pentru cheltuielile de personal- aparat propriu; 

- s-au verificat, centralizat și transmis  situațiile lunare privind bursele acordate medicilor, 

farmaciștilor rezidenți; 

- s-au întocmit 30 de dări de seamă statistice privind numărul de salariați și fondul de salarii 

solicitate de Ministerul Sănătății, INS; 

- s-au primit, verificat și înaintat la Ministerul Sănătății   dosarele depuse în vederea obținerii 

certificatelor de conformitate, s-a efectuat înregistrarea și distribuirea acestora către titulari; s-

au înregistrat și distribuit către titulari certificatele de medic specialist/ primar, atestate, 

adeverințe de confirmare în grade profesionale chimiști, biologi; 

- a primit și verificat 14 dosare depuse în vederea participării la examenele/ concursurile de 

intrare în rezidențiat, s-au completat datele candidaților pe portal, s-au întocmit și înaintat la 

MS listele candidaților înscriși .S-au întocmit și comunicat către unitățile sanitare, listele cu 

medicii rezidenți care au ales post în unitățile sanitare din Județul Vrancea; 

- s-a întocmit și transmis la Ministerul Sănătății situația privind necesarul pe specialități și 

propunerile de posturi , în vederea organizării concursului de intrare în rezidențiat din 

sesiunea noiembrie 2019; 
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- S-au întocmit și transmis către unităților sanitare, adresele de aprobare a unor modificări în 

situația medicilor rezidenți , primite de la Ministerul Sănătății, respectiv: echivalări de stagii, 

întrerupere stagii, prelungire stragii;  

-  a întocmit și transmis la Agenția Națională a Funcționarilor Publici raportul privind 

respectarea normelor de conduită a funcționarilor publici și raportul privind situația 

implementării procedurilor disciplinare; 

- a întocmit și transmis la ANFP documentele justificative privind modificarea situației 

funcțiilor publice și a funcționarilor publici; 

- a completat și transmis lunar, pe portalul ANFP, situației drepturilor salariale ale 

funcționarilor publici ; 

- a efectuat operațiunile de completare a dosarelor profesionale ale funcționarilor publici, 

conform prevederilor legale; 

- a efectuat în REVISAL modificările intervenite în executarea contractelor individuale de 

muncă ; 

- a întocmit adeverințe cu drepturile salariale, solicitate de angajați și foști angajați, necesare 

pentru dosarele de pensie; 

- a întocmit și eliberat adeverințele solicitate de personalul din cadrul instituției; 

- a acordat consultanță persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de 

interese, a efectuat înregistrarea și înaintarea declarațiilor la Agenția Națională de Integritate, 

postare pe site-ul instituției; 

-a coordonat activitatea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

funcționarilor publici și ale personalului contractual; 

- prin persoana desemnată în calitate de șef structură de securitate, a realizat atribuțiile 

prevăzute de HG nr. 585/2002; 

- a elaborat documentația privind organizarea examenelor de promovare în gradul 

profesional imediat superior celui deținut în cazul funcționarilor publici; 

- a participat, în calitate de reprezentant desemnat de conducătorul instituției, la lucrările 

comisiei de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, constituită la nivelul Casei de 

Asigurări Vrancea. 

- a participat, în calitate de reprezentant desemnat de directorul executiv și de MS în 

comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de medici , publicate de unitățile sanitare din 

subordinea MS și din subordinea autorităților publice locale; 

- a întocmit documente referitoare la desemnarea reprezentanților Direcției de Sănătate 

Publică în consiliile de administrație ale spitalelor publice și în comisiile constituite la nivelul 

autorităților publice și unităților sanitare publice; 
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- a participat, în calitate de reprezentant desemnat de directorul executiv în comisia 

constituită la nivelul DSP Vrancea conform prevederilor art. 391 alin. 8 din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății-Republicata, cu modificările și completările ulterioare; 

- a realizat și alte lucrări solicitate de Ministerul Sănătății: situații privind salariile de bază, 

sporuri, situații solicitate de instanțele de judecată; 

 

CAP.IX  RAPORTUL ANUAL ALCOMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA 

MEDICALA SI PROGRAME DE SANATATE 

 In cursul anului 2019, in cadrul Compartimentului de asistenta medicala si programe 

au fost realizate urmatoarele activitati: 

PROGRAME DE SANATATE  

1. A fost repartizat pe unitati beneficiare si trimestrializat Bugetul primit de la Ministerul 

Sanatatii pentru anul 2019, pentru un numar de 8 programe de sanatate derulate de DSP si 1 

program derulat de unitati apartinand AAPL, respectiv Spitalul Municipal Adjud si Spitalul 

Orasenesc Panciu. 

Lucrarea a fost transmisa  Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate din cadrul MS. 

2. Au fost incheiate  10 acte aditionale la contractele din anul 2017 pentru desfasurarea 

activitatilor prevazute in programele nationale de sanatate publica, finantate din bugetul MS 

din fonduri de la bugetul de stat si din venituri proprii, cu unitati sanitare din reteaua AAPL 

3. S-au incheiat 466 de acte aditionale la contractele din anul 2017 pentru furnizarea 

produselor achizitionate prin licitatii publice organizate la nivel national, cu unitati sanitare, 

autoritati ale administratiei publice locale, cabinete medicale de asistenta medicala primara 

care deruleaza PNS  

4. A fost incheiat un numar de  429 acte aditionale la contractele din anul 2017 pentru prestari 

servicii privind desfasurarea activitatilor prevazute in PN I(1) Programul national de 

vaccinare 

5. S-au verificat documentele justificative pentru 50 Cereri de finantare PNS; acestea au fost 

transmise la institutele coordonatoare pentru avizare si finantare. 

6. Au fost transmise  la MS  12 situatii privind  angajamentele bugetare in anul 2019 pentru 

programele derulate de institutia noastra si 12 situatii pentru unitati AAPL. 

7. S-au verificat documente justificative pentru un numar de 12 Deconturi primite de la 

unitatile sanitare AAPL privind utilizarea sumelor alocate in luna 

8. A fost intocmit un numar de 24 situatii operative privind finantarea programelor nationale 

de sanatate in anul 2019, pe surse de finantare si unitati beneficiare. 
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9. S-au verificat 20  raportari  privind situatia valorica a stocurilor de bunuri pentru 

programele derulate de unitatile sanitare apartinand AAPL, s-a facut centralizarea care s-a 

transmis la institutele coordonatoare. 

10. Au fost verificate  12 balante trimestriale cantitativ-valorice primite de la unitatile sanitare 

apartinand AAPL, s-a facut centralizarea si s-a transmis la institutele coordonatoare. 

11. Au fost verificate 40 Machete de raportare trimestriala a indicatorilor specifici realizati la 

toate programele nationale de sanatate publica derulate de unitatea noastra si de unitati 

sanitare AAPL. Datele au fost centralizate si  transmise la UATM-urile institutelor 

coordonatoare precum si la  prefectura. 

12. S-a primit un numar de 48 de Rapoarte trimestriale de activitate si 12 anuale de la 

coordonatorii  de programe de sanatate publica,  care au fost  trimise la UATM-urile din 

cadrul institutelor coordonatoare. 

13.  S-a  intocmit un numar de 4  executii bugetare privind gradul de utilizare a sumelor 

alocate PNS, pentru programele derulate de institutia noastra si  4  executii bugetare pentru 

unitati AAPL. 

 14. S-au centralizat si transmis la institutele coordonatoare estimarile  privind bugetul pentru 

anul 2020 pentru un numar de 11 programe de sanatate publica 

 15. S-a intocmit corespondenta pe programe de sanatate cu unitatile sanitare AAPL, 

institutele coordonatoare precum si cu Agentia Nationala pentru Programe de Sanatate din 

cadrul Ministerul Sanatatii. 

   ASISTENTA MEDICALA  

Direcţia de Sănătate Publică Vrancea, in colaborare cu  instituţiile care asigură 

membrii în cadrul grupului de suport tehnic, în anul 2019, au demarat acţiuni în baza 

atribuţiilor conferite de lege privind coordonarea şi organizarea asistenţei medicale în caz de 

calamităţi, dezastre, catastrofe şi alte situaţii deosebite, precum şi pentru coordonarea 

acordării primului ajutor calificat împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

“Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea şi cu Unitatea de Primire Urgenţe, dupa cum urmeaza:  

 au fost întocmite si stabilite planurile locale în caz de dezastre, 

 s-a comunicat planul local  fiind înaintat către furnizorii de servicii medicale; 

 au fost preluate recomandarile generale emise de  Ministerul Sanatatii  si 

difuzate catre furnizorii locali de servicii medicale; 

 s-a asigurat cu prioritate asistenta medicala pentru persoanele cu afectiuni a 

caror evolutie poate fi influentata negativ de temperatura crescuta  a 

factorilor de mediu, avand in vedere influenta generala a acestui fenomen 

meteorologic asupra sanatatii populatiei; 
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 s-a urmărit modul de organizarea a asistenţei medicale de urgenţă pe timpul 

manifestării fenomenelor meteorologice periculoase generate de temperaturi 

extreme – conform prevederilor Odinului comun nr. 1235/631/1130 din 10 iulie 

2007, fiind asigurat personalul medical şi dotarea necesară pentru punctele de prim 

ajutor  organizate în scopul diminuării riscului pentru sănătatea populaţiei prin 

prevenirea fenomenelor de deshidratare si hipertermie, in cooperare cu autorităţile 

publice locale; 

 s-a asigurat participarea medicilor la acţiunile de avertizare a populaţiei şi la 

diseminarea măsurilor de prevenire pe grupe de risc şi educarea preventivă a 

populaţiei cu privire la modul de protecţie individuală şi colectivă; 

 s-a asigurat supravegherea calităţii produselor perisabile prin controlul lanţurilor 

frigorifice destinate alimentelor, precum şi prin controlul lanţurilor de frig pentru 

medicamente si vaccinuri; 

 

 s-au evaluat riscurile imbolnavirilor in masa a populatiei, ale aparitiilor unor 

epidemii, pandemii sau contaminari de produse vegetale;         

  s-a acordat o atentie deosebita asistentei medicale de urgenta, prin 

suplimentarea numarului ambulantelor si a personaluluimedical, asigurarea 

unor cantitati suficiente de medicamente si materiale sanitare, cresterea 

nivelului de operativitate in rezolvarea solicitarilor, precum si  controlul 

respectarii dispozitiilor legale privind organizarea si functionarea sistemului 

national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat;  

 Urmare a avertizarilor Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor privind 

conditiile meteorologice si valorile temperaturilor atmosferice in scadere  s-

a demarat sistemul unitar de declarare a cazului de deces datorat caniculei si 

hipotermiei fiind transmise zilnic pana la ora 10:00 (pentru ziua anterioara), 

la Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului 

Sanatatii. 

  s-a facilitat si verificat modul de asigurare a necesarului de resurse umane, 

materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta la nivelul 

judetean fiind transmise ulterior la M.S.; 

  s-a  comunicat autoritatilor locale si furnizorilor de servicii medicale si 

sociale lista institutiilor de cazare colectiva (pentru asistenta varstnicilor si 

copiilor, in special) care nu au spatii climatizate; 

  s-a asigurat legatura operativa cu Institutia Prefectului, primarii, M.S. si 

colaborarea pentru implementarea sinergica a masurilor intersectoriale;  
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  s-au mobilizat asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari pentru 

acordarea asistentei medicale persoanelor cu dependenta sociala la 

domiciliul acestora; 

 s-a urmărit permanent starea de sănătate a populaţiei prin implementarea la nivel 

teritorial a activităţilor medicale cuprinse în programele naţionale de sănătate 

privind protejarea sanătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 

din mediul de viaţă, respectiv aprovizionarea cu apă potabilă, fiind evaluate 

permanent riscurile îmbolnăvirilor în masă a populaţiei, ale apariţiilor unor 

epidemii, pandemii sau contaminări de produse vegetale; 

 s-au dispus măsurile profilactice în zonle de manifestarea a situaţiilor de urgenţă; 

 pe timpul gestionării situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice 

periculoase specifice perioadei de iarnă, în colaborare cu autorităţile publice 

locale, medicii de familie şi reprezentanţii centrului de dializă s-au monitorizat 

gravidele aflate la termen şi persoanele cu nevoi de dializă, s-a menţinut 

actualizată evidenţa acestora în scopul evacuării preventive din zonele de risc 

atunci când se impune acest lucru; 

 s-a intocmit catagrafia gravidelor si actualizarea acesteia care au termen de nastere 

in perioada 31.12.2019-31.03.2020, urmand ca orice modificare sa fiie transmisa 

in timp util Institutiei Prefectului. 

 s-a transmis Spitalelor, Servisiului Judeten de Ambulanta, Medicilor de familie din  

teritoriu, Planul de Masuri pentru Prevenire si Interventie instituit de Directia de 

Sanatate Publica Vrancea, cu recomandarile in ceea ce priveste atributiile pe care 

le au in perioade cu temperaturi extrem de sacazute; 

 in cadrul Programului National de sanatatate a femeii si copilului au fost 

distribuite medicilor de familie din judetul Vrancea,  un numar de 399 carnete 

pentru gravide precum si 399 de fise pentru gravide. 

 Profilaxia distrofiei la copii cu varsta cuprinsa intre 0-12 luni, care nu beneficiaza 

de lapte matern, prin administrare de lapte praf 

Activitatile derulate in cadrul programului/ subprogramului se refera la scaderea 

numarului de copii distrofici prin administrare de lapte praf copiilor care se 

incadreaza in recomandarile Legii 321/2001, procurarea, distribuirea de lapte praf 

copiilor 0-1an. In cursul anului 2019, au fost distribuite ca 605 cutii de lapte praf,  

beneficiind de lapte praf aliment un numar de 88 copii care s-au incadrat in 

criteriile stabilite de Legea 321/2001.  
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 In cadrul Programului de Screening Neonatal au fost timise probele de la nivelu 

sectiilor de nou nascuti din maternitatile judetului Vrancea, la Institutul pentru 

Sanatatea Mamei si Copilului Bucuresti pentru confirmarea/ infirmarea diagnosticului 

de hipotiroidism congenital. 

   s-a participat  la sedintele Centrului Local de Combatere a Bolilor in cadrul Institutiei  

Prefectului  judetului Vrancea, privind analiza si aprobarea Planului de masuri stabilit 

pentru evolutia Pestei Porcine Africane   

 In baza Ord. ministrului sanatatii nr. 1134/27.09.2017,care aproba solicitarile de 

trimitere a bolnavilor pentru tratament medical in strainatate, a fost aprobat un 

dosar pentru trimitere la tratament  medical in strainatate Cernica Lenuta  

diagnostic : Oligodendrogliom grad II, girus cingulat stanga post central 

stabilizat histopatologic dupa rezectie chirurgicala, hemipareza curenta dreapta.  

                                        

CAP.X  RAPORTUL ANUAL AL COMPARTIMENT  BUGET  SI FINANCIAR-

CONTABILITATE 

I.Activitatea buget si financiar-contabila  

Activitatea financiar-contabila si buget se desfasoara cu un numar de 3 salariati , din 

care 2 cu studii superioare economice. 

Activitatea financiară a direcţiei de sănătate publică se desfăşoară în baza bugetului de 

venituri şi cheltuieli aprobat de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii. 

             Directia de Sanatate Publica Vrancea are credite de angajament aprobate pe anul 2019 in 

suma de 21.515.000 si  credite bugetare aprobate din  bugetul de stat   in suma de  21.515.000 

lei, la urmatoarele subcapitole: 

1.servicii publice descentralizate            4.570.000 lei  

2.servicii de sanatate publica                 2.748.000 lei 

3.alte cheltuieli in domeniul sanatatii   14.197.000 lei          

 

Creditele bugetare au fost repartizate astfel: 

 -    4.570.000 lei pentru cheltuieli de personal; 

 -  14.197.000 lei pentru cheltuieli materiale; 

-    2.570.000 lei pentru transferuri; 
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Angajamentele bugetare inregistrate la 31 decembrie 2019 in baza prevederii Ordinului MFP 

nr. 1792/24.dec. 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor 

institutiilor publice, precum si  organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si 

legale sunt in suma de 21.408.879 lei, astfel : 

-   4.560.340 lei pentru cheltuieli de personal; 

- 14.328.547 lei pentru cheltuieli materiale; 

-    2.544.058 lei pentru transferuri. 

Angajamentele legale sunt la nivelul angajamentelor bugetare curente si se incadreaza in 

valoarea creditelor bugetare si a creditelor de angajament aprobate unitatii pe anul 2019.  

 

Platile aferente angajamentelor legale,in suma de 21.408.879 lei, se incadreza in prevederile 

bugetare aprobate  pe anul  2019  si reprezinta:  

- cheltuieli de personal        4.560.340 lei;  

-   cheltuieli materiale           14.328.547 lei; 

-    transferuri                         2.544.058 lei. 

Transferurile aprobate pe anul 2019 din bugetul de stat pentru care s-au facut plaati in 

suma de 2.544.058  lei cuprind sumele pentru finantarea asistentilor comunitari si 

mediatorilor rromi angajati in cadrul administratiei publice locale.  

         A fost recuperata  din anii anteriori  suma de 22.066 lei reprezentand concedii medicale. 

         Cheltuielile efective sunt in suma de 24.734.808lei,fiind inregistrate si cheltuielile de 

personal aferente lunii decembrie 2019.  

Prevederile bugetare la capitolul „Venituri proprii” aprobate unitatii pe anul 2019 sunt in 

suma de 755.000 lei la cap.servicii publice descentralizate. 

Creditele bugetare au fost repartizate astfel : 

-      68.000 lei pentru cheltuieli de personal; 

-     491.000 lei cheltuieli materiale; 

-        196.000  lei pentru cheltuieli de capital. 

  Angajamentele bugetare la finele anului 2019, in suma de 739.545 lei, se incadreaza in 

valoarea prevederilor bugetare aprobate pe anul 2019 si sunt defalcate astfel: 

-   68.000 lei pentru cheltuieli de personal; 

- 482.261 leipentru cheltuieli materiale; 

- 189.284 lei pentru cheltuieli de capital. 

   Angajamentele legale se incadreaza in creditele bugetare aprobate si in creditele de 

angajament aprobate. 

Platile aferente angajamentelor legale,in suma de 714.536 lei, se incadreza in prevederile 

bugetare aprobate  pe anul 2019  si reprezinta:  

- cheltuieli de personal      68.000 lei; 
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-   cheltuieli materiale        457.252 lei; 

         -   cheltuieli de capital        189.284 lei.             

                 Creditele bugetare deschise pe seama DSP Vrancea în anul 2019, precum şi   sumele din 

venituri proprii, au fost utilizate prin aplicarea unei politici economice şi financiare riguroase, 

manifestându-se exigenţă în folosirea eficientă a creditelor bugetare, respectând şi aplicând 

întocmai dispoziţiile Legii 500/2002 privind finanţele publice cu modificarile si completarile 

ulterioare şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 privind aprobarea 

Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata  cheltuielilor 

instituţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

       Veniturile proprii din prestări servicii realizate conform H.G. nr. 59/2003 privind înfiinţarea de 

către Ministerul Sanatatii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, reprezintă o altă 

sursă de finanţare pentru cheltuieli curente şi de capital.  

Încasările reprezentând aceste venituri proprii în anul 2019 au fost în sumă de 695,2 

mii lei ,(din care 34 mii retete psihotrope), provenind din încasari pentru prestatiile efectuate, 

astfel: 

-  Analiza bacteriologica  a probei de apa    382 mii lei 

-  Coprocultura, examen copropazitologic      6 mii lei                                                                                                                           

-  Determinari toxicologice                         32 mii lei 

-  Analiza chimica a probei de apa                162 mii lei 

-  Determinari noxe in mediul de munca                   1 mii lei 

-  Determinari factori din mediul de munca                 29 mii lei 

-  Testarea cunostintelor de igiena                                2 mii lei 

-  Certificarea conformitatii obiectivelor la normele de igiena                    40 mii lei 

-         Transport vaccinuri cu masina dotata cu lant frig pentru alte  DSP-uri                8 mii lei 

           

 

În anul 2019, DSP Vrancea  a efectuat cheltuieli de capital in valoare de 189 mii lei în 

baza listei de investiţii aprobate de MS şi a bugetului de venituri şi cheltuieli din venituri 

proprii in vederea achiziţionării de :       
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         -mii lei- 

Aparatura de laborator 121 

Mobilier laborator   11 

Licente software   57 

  

       Principalele atributii pe linie financiar-contabila au fost : 

 asigurarea drepturilor de personal ale angajaţilor prin plata salariilor cuvenite şi 

contribuţiilor aferente la termenele prevăzute de lege; 

 asigurarea bunurilor, serviciilor şi lucrarilor necesare bunei funcţionari a tuturor 

compartimentelor prin achiziţionarea cu respectarea prevederilor legale a materialelor 

de natura furniturilor de birou, combustibililor, materialelor şi serviciilor cu caracter 

funcţional, obiecte de inventar. De asemenea s-au achitat, la termenele prevăzute în 

contracte, cheltuielile pentru iluminat, încălzit, apă, canal şi s-a asigurat  participarea 

personalului la cursuri de perfecţionare; 

 asigurarea fondurilor pentru achizitia de aparatura si mobilier in vederea dotarii 

laboratorului de microbiologie; 

 asigurarea fondurilor pentru achizitia de Licente antivirus si contabilitate; 

 desfăşurarea activităţilor pe programe de sănătate şi realizarea indicatorilor de 

eficienţă propuşi; 

 asigurarea efectuarii finantarii actiunilor de sanatate si a programelor nationale de 

santate de la nivelul unitatilor din subordinea administratiei publice locale; 

 asigurarea, contractarea si decontarea sumelor reprezentand drepturi salariale si 

cheltuieli materiale, in conformitate cu prevederile legale pentru cabinetele din 

structura unitatilor sanitare transferate la autoritatile administratiei publice locale ( 

TBC, rezidenti an I-VII,); 

 asigurarea efectuarii finantarii sumelor transferate autoritatilor administratiei publice 

locale pentru asistenta medicala comunitara; 

 asigurarea, contractarea cu autoritatlie administratiei publice locale si decontarea 

sumelor reprezentand drepturi salariale ale medicilor, medicilor dentisti, asistentilor 

medicali din cabinetele medicale din unitatile de invatamant; 
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 executarea indicatorilor financiari din bugetul propriu si asigurarea efectuarii platilor 

in conformitate cu prevederile legale cuprinse in Ordinul ministrului finantelor publice 

nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta 

si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 intocmirea lunara a situatiei monitorizarii cheltuielilor de personal si a cheltuileilor de 

capital in vederea transmiterii la Ministerul Sanatatii; 

 verificarea şi avizarea formularelor prevăzute de Ordinul 858/1194/2012 si Ordinul 

ministrului sănătăţii nr. 1088/30.10.2012 privind transmiterea şi raportarea  execuţiei 

bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor 

publice la unităţile sanitare subordonate Ministerului Sănătăţii; 

 inregistrarea in FOREXEBUG a angajamentelor bugetare si depunerea in format 

electronic a formularelor aprobate prin Ordinul MFP nr.1026/2017 cu respectarea 

calendarului de depunere; 

  transmiterea la Ministerul Sanatatii lunar, la termenele stabilite ,a cererilor pentru 

deschiderile de credite bugetare , pe titluri de cheltuieli, programe de sanatate si 

actiuni de sanatate, pentru fiecare sursa de finantare; 

 analizarea, verificarea si inregistrarea in evidentele contabile a tuturor documentelor 

justificative care stau la baza elaborarii situatiilor financiare trimestriale si anuale 

aferente anului 2019, potrivit dispozitiilor legale si inaintarea acestora la M.S. la 

termenele solicitate. 

Execuţia bugetară la nivelul anului 2019 din fondurile alocate de Ministerul Sănătăţii a 

fost de 99,44 % faţă de bugetul aprobat şi de 99,61% faţă de finanţarea de la bugetul de stat si 

respectiv 94,64 % fata de bugetul aprobat pe venituri proprii. Desi  s-a acordat  atenţie calităţii 

lucrărilor de planificare şi execuţie financiară, de contabilitate şi analiză, au fost probleme la 

finantarea asistentei medicale comunitare.Principalele probleme cu care ne-am confruntat au 

fost: 

- cereri de finantare trimise cu intarziere de reprezentantii administratiei publice locale; 

- fundamentarea eronata a necesarului de fonduri; 

- returnari de fonduri in ultimile zile ale anului 2019 ceea ce a dus la intocmirea unor 

numeroase note contabile de corectie in aplicatia Ministerului de Finante ,FOREXEBUG. 
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II. Activitatea administrativa ,mentenanta si achizitii 

Functioneaza cu un numar de 9 angajati , din care 4 soferi si a desfasurat 

urmatoarele activitati:  

1.Organizarea activitatii de transport, achiziţionarea autovehiculelor, înscrierea acestora la 

organele de poliţie, efectuarea rodajului şi răspunde de controlul zilnic, reviziile tehnice, 

reparaţiile curente şi capitale de autovehicule 

 La cele 7  autovehicule existente in parcul auto s-au efectuat   controlul zilnic, reviziile 

tehnice, reparaţiile curente şi capitale, conform planificarilor; 

 S-a realizeazat monitorizarea lunara  a consumurilor si km parcursi prin intocmirea 

FAZ-urilor pe fiecare mijloc auto in parte, cu incadrarea in cotele de carburant 

aprobate; 

 S-a efectuat instruirea si verificarea lunara a celor 4 conducatori auto si 2 salariati cu 

atributii de conducator auto,in scopul mentinerii si optimizarii sigurantei in circulatie ; 

 S-au incheiat contracte si s-a urmarit derularea acestora, pentru realizarea in bune 

conditii si la timp a transporturilor  necesare unitatii ; 

 A fost asigurat transportul de urgenta a serurilor si vaccinurilor repartizate de MS, din 

rezerva de Stat sau din achizitiile realizate la nivel central cu autospeciala dotata cu 

lant frig achizitionata in trim.II al anului 2018; 

 Au fost realizate transporturi de vaccin si pentru alte DSP-uri din judetele limitrofe  cu 

autospeciala dotata cu lant frig ; 

 S-au incheiat contracte de furnizare a carburantilor si lubrifiantilor in limita planului 

aprobat si s-a realizat repartizarea acestora pe fiecare mijloc auto din dotarea parcului 

auto al DSPVrancea. 

2.Elaborarea documentaţiei tehnice pentru investiţii si monitorizarea contractelor  

• S-au elaborat documentatii pentru achizitionarea din venituri proprii a bunurilor si 

licentelor aprobate;  

 S-au monitorizat contractele de prestari servicii, service, utilitati din cadrul unitatii. 

3.Asigurarea conditiilor necesare pentru desfasurarea activitatilor din cadrul birourilor si 

laboratoarelor din cadrul institutiei 

 S-a realizat documentatia pentru contractarea tuturor utilităţilor necesare derulării 

activităţii direcţiei prin incheierea de contracte si conventii pentru furnizarea 



92 
 

utilitatilor si prestarea de servicii pentru꞉ apa rece, energie electrica,energie termica, 

gaze naturale, telefonie fixa,  mobila si internet, servicii de paza, curatenie, servicii de 

intretinere si reparatii centrale telefonice, servicii de instruire si informare a 

personalului din cadrul unitatii linia prevenirii si stingerii incendiilor, servicii de 

intretinere si reparare lifturi, centrale termice, servicii de reparatii auto, vulcanizare, 

spalatorie auto pentru autoturismele din parcul auto al DSPVrancea; 

 S-a realizat diminuarea cu cca 15 % a consumului de energie electrica prin inlocuirea 

partiala a becurilor cu incandescenta si a tuburilor de neon cu becuri si tuburi de neon 

economice, cu leduri; 

 S-a realizat aprovizionarea Direcţiei cu materiale consumabile, rechizite si materiale 

de birotica , conform Planului de Achizitii; 

 S-a verificat si s-a acordat viza de compartiment “Bun de plata” pentru fiecare 

achizitie efectuata, conform contractelor sau comenzilor de achizitionare a produselor 

serviciilor sau lucrarilor. 

4.Monitorizarea comportarii in timp a cladirilor, executarea lucrarilor de investitii,  RC,  RK 

si modernizari 

 Au fost realizate lucrari de reparatii curente si igienizari in Laaboratorul de 

microbiologie si in 6 birouri; 

 S-au executat lucrari de verificare si revizie a centralelelor temice ce deservesc 

cladirea  DSP Vrancea ; 

 S-au intocmit caiete de sarcini pentru atribuirea contractelor de achizitii materiale, 

piese de schimb, prestari servicii si  lucrari.  

 Personalul din cadrul serviciului  a facut parte din componenta  comisiilor  de atribuire 

a contractelor de achizitii.  

5. Asigurarea pazei, curateniei, instructajul periodic pentru aplicarea normelor de protectie a 

muncii si de prevenire a incendiilor  

 S-au incheiat contracte si s-a monitorizat derularea lor, verificandu-se serviciile 

prestate,  pentru  paza  si  curatenie la Corpurile A si B ale DSP Vrancea ; 

 S-a efectuat  instructajului de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor, conform 

legislatiei in vigoare, pentru personalul din subordine:   

  - lunar pentru conducatorii auto 

  - trimestrial pentru personalul TESA cu studii medii  
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  - semestrial pentru personalul TESA cu studii superioare. 

6. Gestionarea materialelor consumabile si a laptelui praf 

• S-a realizat receptionarea, depozitarea, pastrarea si distribuirea materialelor 

consumabile (rechizite si birotica) necesare activitatilor de birou. 

 S-a realizat receptionarea, depozitarea, pastrarea si distribuirea laptelui praf   conform 

repartizarilor lunare. 

7. Elaborarea Programul Anual al Achizitiilor Publice si actualizarea lui in functie de necesitati si 

buget aprobat  

● S-au identificat necesitatile laboratoarelor, serviciilor si compartimentelor din cadrul DSP 

Vrancea 

● Au fost estimate si sa prioritizate aceste necesitati  in vederea incadrarii in bugetul aprobat;  

●  Au fost  identificate procedurile de achizitie pentru fiecare produs, serviciu sau lucrare  si au fost  

estimate momentul inceperii si incheierii procedurii ;  

● A fost intocmit Programul Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2019 si s-a reactualizat functie de 

necesitatile aparute  si de rectificarile bugetare . 

8.Elaborarea documentatiilor de atribuire si incheierea acordurile cadru si contractele de achizitie 

sau comenzile  

● S-au elaboreze documentatiile de atribuire colaborand cu compartimentele de specialitate; 

● Au fost publicate documentatiile de atribuire in SICAP. 

9.Organizarea desfasurarii procedurilor de achizitie conform reglementarilor legale in vigoare 

●S-au organizeze procedurile de achizitie in conformitate cu procedurile legale in vigoare; 

● S-au realizat 360 de achizitii directe in SICAP, din care 86 cumparari directe offline si 

274achizitii online; 

● S-au realizat achizitii directe cu testarea pietii  pentru celelalte achizitii de produse, servicii si 

lucrari. 



94 
 

  Achizitia de carburanti si cea de lapte praf s-a facut pe baza de contracte subsecvente cu furnizorii 

desemnati castigatori de Ministerul Sanatatii prin licitatii nationale. 

  In general, in anul 2019,nu au fost probleme in ceea ce priveste asigurarea cu bunuri , servicii si 

lucrari a tuturor compartimentelor /laboratoarelor din cadrul unitatii .  

 


