
Pagină 1 din 73 
Raport de activitate - DSP Vrancea 
pe anul 2021 

 
 

 
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII  

 
DIRECŢIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ  

A  JUDEŢULUI  VRANCEA  
 

 
 
 
 

RAPORTUL DE ACTIVITATE  
PENTRU ANUL 2021 

 
 
 

 
 
 
 
 



Pagină 2 din 73 
Raport de activitate - DSP Vrancea 
pe anul 2021 

 
CUPRINS: 
 
CAP. I - RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL BOLI 

TRANSMISIBILE -  pag.3-9; 

CAP. II - RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE EVALUARE A FACTORILOR DE RISC 

DIN MEDIUL DE VIATA SI DE MUNCA- pag.9-25; 

CAP. III - RAPORTUL SERVICIULUI DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA- pag.26-41; 

CAP. IV - RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA 

- pag.41; 

CAP. V - RAPORTUL BIROULUI DE AVIZE SI AUTORIZATII  - pag.41-42; 

CAP. VI - RAPORTUL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN 

SANATATE PUBLICA - pag.43-46; 

CAP. VII – RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ÎN 

SĂNĂTATE PUBLICĂ- pag.46-47; 

CAP. VIII - RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE PROMOVAREA SANATATII- pag.47-

62; 

CAP. IX - RAPORTUL COMPARTIMENTULUI RUNOS- pag.62-63; 

CAP. X - RAPORTUL COMPARTIMENTULUI AUDIT- pag.63-64; 

CAP. XI - RAPORTUL COMPARTIMENTULUI BUGET SI FINANCIAR-CONTABILITATE - 

pag.64-72; 

CAP. XII - RAPORTUL COMPARTIMENTULUI ASISTENTA MEDICALA SI PROGRAME- 

pag.- 72-73. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagină 3 din 73 
Raport de activitate - DSP Vrancea 
pe anul 2021 

 
 
 
 Județul Vrancea face parte din Regiune de dezvoltare Sud-Est a României. 
Populația județului luată în calculele statistice pe anul 2021 a fost de 386.223 locuitori.  
Direcția de Sănătate Publică Vrancea este subordonată Ministerului Sănătăţii, reprezintă 
autoritatea de sănătate publică la nivel local , funcţionează în baza prevederilor Ordinului 
Ministrului Sănătăţii nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de 
organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti și și-a desfășurat activitatea în sediul unic din municipiul 
Focșani.  
 
CAP. I - RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL BOLI 

TRANSMISIBILE  
 

1. SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL BOLILOR TRANSMISIBILE 
 

 Supravegherea si controlul bolilor prioritare 
 S-au realizat activitati în conformitate cu metodologia Ord. MS 377/2017, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 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 95 de fise unice de raportare caz de boala transmisibila, cu aproximativ 54% 
mai scăzut decât in anul precedent. Indicele de confirmare etiologica a cazurilor de boala 
transmisibile a fost de  35 %. 

S-au efectuat   8385 anchete epidemiologice. 
 
 Analiza cazurilor de boala transmisibilă a dus la urmatoarea clasificare finală: 

 Tip cazuri Numar cazuri Procentaj  

Confirmate 42 45% 

Posibile 4 4% 

Probabile 2 2% 

Infirmate 47 49% 
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Situatia comparativa a bolilor transmisibile inregistrate in anii 2019, 2020  si 2021 
 
 

   

 
 
 
 
  
 A fost completata  partial  rezerva antiepidemica, conform legislatiei in vigoare, pentru a 
putea interveni in situiatii de urgenta.  

In cursul anului 2021  a continuat epidemia de COVID-19, situatie care a generat consumul 
de materiale sanitare si produse dezinfectante si biocide pentru utilizarea si interventia de urgenta 
in centrele de carantina care au fost organizate pe raza judetului Vrancea si in unitatile sanitare cu 
paturi publice pentru asigurarea stocurilor de urgenta. 
 In cadrul situatiei epidemiologice s-au efectuat  8385 anchete epidemiologice de infectie cu 
SARS -COV-2. Au fost completate fisele de supraveghere a cazului de COVID-19 si au fost introduse 
in bazele de date specifice. 
  Au fost eliberate  8385 decizii de izolare conform Legii nr. 136/2020,  si aprox. 7319  
decizii de carantina conform Legii nr. 136/2020. 
  Au fost monitorizate aproximativ peste 300  focare de COVID-19, atat familiale cat si de 
colectivitate. Au fost monitorizate focarele de COVID-19  constituite in unitatile sanitare publice cu 
paturi. 
  In anul 2021 au fost inregistrate 603 cazuri de deces prin COVID-19, din care de gen barbati 
– 310 cazuri, femei – 293 cazuri.   

Din analiza se observa ca rata de deces afecteaza ambele sexe, diferenta fiind 
nesemnificativa statistic. Toate persoanele decedate prin COVID-19 sufereau de boli cronice    
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( boli cardiovasculare, diabet zaharat, insuficienta renala cronica, hepatita virala cu virus tip  B 
sau tip  C,  boli cronice hepatice, boli oncologice, boli hematologice).  
 
 
  
 

  
  

Din analiza cazurilor confimate s-a observat o incidenta crescuta a infectarilor in randul 
persoanelor reintoarse din vacanta sau a concediilor din zone turistice aglomerate. S -a 
constatat o relaxare totala cu renuntarea la  respectarea masurilor de prevenire  a cetatenilor 
care calatoresc in vacante. 

 S-a observat o solicitare crescuta de testare SARS-CoV-2 de tip RT-PCR in randul 
angajatorilor pentru angajatii reintorsi din vacante indiferent daca acestia au prezentat sau 
prezinta semne si simptome de infectie COVID-19.  

In luna iulie  2021  prin ordinul Prefectului judetului Vrancea se continua actiunea  Grupul de 
coordonare pentru asigurarea actiunilor suplimentare de coordonare unitara la nivelul judetului 
Vrancea a capacitatii necesare privind masurile de prevenire si control in contextul situatiei 
epidemiologice generate de virusul SARS-COV-2, reprezentantii DSP Vrancea  facand parte din 
echipele  mixte de control.  

Acestia au participat zilnic, in perioada iulie-decembrie 2021, la actiuni de combatere a 
efectelor pandemie de COVID-19  in institutiile publice si private, la piscine, piete, market-uri, 
terase, mijloace de transport public de persoane, targuri, biserici si manastiri, atat in mediul urban 
cat si in mediul rural, conform prevederilor Legii nr. 55/2020, cu completarile si modificarile 
ulterioare.  

DSP Vrancea intocmeste saptamanal o Analiza de risc epidemiologic, care este expusa 
saptamanal, in fiecare zi de marti si joi , in cadrul sedintei de lucru a  Grupului de coordonare cu 
scopul de a aplica masuri suplimentare de prevenire si control a infectiei COVID -19  in functie de 
datele obtinute din anchetele epidemiologice. 
   
 

55% 
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Ponderea deceselor prin COVID-19 pe sexe, judetul 
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 Se continua si in anul 2021 de catre  Directia de Sanatate Publica Vrancea  o publicatie 
periodica denumita Revista Medicala, in tiraj de 3000 exemplare cu o frecventa de tiparire de 1 
editie pe saptamana,  prin care sunt furnizate cetatenilor vranceni informatii legate de situatia 
pandemica si alte probleme medicale, de asemeni, se raspunde punctual la intrebarile populatiei 
care suna prin callcenter-ul DSP. 
  

Personalul propriu DSP efectueaza recoltari de probe biologice, cu echipa formata din medic 
si 2 asistente medicale, mijloc de transport atat la punctul de recolta propriu dar si la domiciliu/ 
sediul  persoanelor care solicita testare de tip RT-PCR si se incadreaza in metodologia de 
supraveghere a infectiei COVID-19, dar si in cadrul centrelor rezindetiale in vederea testarilor 
personalului angajator privind punerea la dispozitie a recoltoarelor nevesare in vederea prelevarii si 
asigurarea tetarii saptamanale a personalului de ingrijire si asistenta, a personalului de specialitate 
si auxiliar care isi desfasoara activitatea in centrele rezidentiale de ingrijire si asistenta a 
persoanelor varstnice, in centrele rezidentiale de copii si adulti, cu si fara dizabilitatii, precum si alte 
categorii vulnerabile.  

 
 Prin laboratorul propriu de Biologie Moleculara, DSP Vrancea lucreaza probe biologice 
pentru unitatile sanitare cu paturi din judet dar si pentru centrele de ingrijire si asistenta sociala, 
conform recomandarilor de testare din metodologia de supraveghre a infectiei COVID-19. Astfel, se 
recolteaza probe biologice, cu echipa de asistenti ai DSP Vrancea,este efectuata saptamanal atat cu 
teste antigenic- rapid SARS-CoV-2 cat si RT-PCR.   
   

 Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA 
 
 S-au efectuat in acest an in laboratorul DSP un numar de  5848 testari HIV gratuite, din care 
2 testari confirmate prin Western-Blot la Institutul Cantacuzino. 
 
  In maternitati  s-au efectuat 2121 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 80%. 
 Medicatia si monitorizarea evolutiei  bolnavilor sub tratament s-au efectuat in cadrul 
programului  national finantat prin CJAS, de sectia de boli infectioase a spitalului judetean in 
colaborare cu Institutul National Matei Bals.  
 
 
 
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 138 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 
permanent pentru mentinerea temperaturii optime . Odata cu inceperea vaccinarii impotriva 
infectiei Covid 19 masina frigorifica DSP a asigurat aprovizionarea cu vaccinuri atat pentru 
judetul Vrancea cat si pentru judetul Buzau  prin preluarea vaccinurilor de la Spitalul Militar 
Constanta . Cu exceptia cabinetelor vaccinatoare din municipiul Focsani si cateva localitati 
din apropierea acestuia pentru 100 cabinete din rural si urban (Adjud ,Marasesti,Panciu ) s-
a asigurat  lunar transportul vaccinurilor cu masina frigorifica a DSP . Concomitent cu 
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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  26588  vaccinari  si revaccinari  obligatorii  la copii  si elevi  
si 34019    vaccinari la grupe de risc ( gripal ,HPV )  si  196389 vaccinari anti-Covid 19 . 
Detalii privind vaccinarile efectuate pe fiecare  tip de vaccin se regasesc in tabelul de mai 
jos  
 

 Vaccinari conf.PNI 2019 2020 2021 

 Hep B pediatric 1873 1888 1947 

 BCG 1840 1844 1924 

 DTPa-VPI-Hib-Hep B 7210 6741 6439 

 DTPa-VPI 2921 3086 2290 

 ROR 6814 5488 4648 

 Pneumococic conjugat 6980 6603 6427 

 dTpa 3291 2951 2913 

 Vaccinari la grupe de risc    

 Gripal 31383 42599 33183 

 HPV - 1390 836 

 Vaccinari impotriva Covid-
19 

   

 vaccin PFIZER - - 147376 

 vaccin MODERNA - - 16191 

 vaccin ASTRAZENECA - - 8218 

 vaccin JANSSEN - - 24613 

 
Vaccinarile  s-au efectuat prin maternitati (Hep B ped si BCG), cabinetele medicale de 
familie si compartimente sau sectii PIAAM (gripal,anticovid la personal) si centre de 
vaccinare anticovid ).Lacunele in aprovizionarea cu vaccinuri si situatia epidemiologica au 
generat o  acoperire vaccinala diminuata ca urmare in special a functionarii dificile a tuturor 
cabinetelor medicale ca urmare a pandemiei de Sars Cov 2 . Teama de infectare a 
personalului medical din cabinetele medicale de familie ,asigurarea asistentei medicale mai 
mult prin telefon ,teama parintilor de a isi duce copii la cabinete au fost factori favorizanti 
pentru diminuarea acoperirii vaccinale la toate vaccinarile cuprinse in calendarul de 
vaccinari pentru copilul mic .Faptul ca scolile si gradinitele   au functionat cu intermitente  a 
dus la dezinteresul parintilor pentru imunizarile corespunzatoare varstei care le asigurau 
accesul in colectivitate al copilului . Se remarca scaderea importanta a vaccinarilor 
antigripale ca  urmare a  primirii cu intarziere a vaccinului gripal (cantatatea cea mai mare s-
a primit in sfarsitul lui noiembrie si decembrie )(in luna octombrie cantitatea a fost sub 
solicitari si pentru ca s-a gasit vaccin in farmacii multe  persoane la risc care se vaccinau in 
fiecare an si-au cumparat vaccin ) .Destul de multi pacienti care se vaccinau in fiecare an 
au refuzat vaccinarea pentru a nu fi vaccinati anti-Covid 19 . Infectarea cu Covid 19 si 
circulatia redusa a virusurilor gripale ca urmare a purtarii mastii au influentat de asemenea 
acceptarea vaccinarii gripale . 
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 2019 ) si alte 
categorii  de copii  (copii nascuti in anul  2015  pentru vaccinarea ROR de 5 ani  si copii 
nascuti in anul 2006 pentru vaccinarea dT de 14 ani ) si 2 actiuni in luna august pentru 
varsta de 12 luni (copii nascuti in iulie 2020 )si 24 luni (copii nascuti in iulie 2019 ). 
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 : 
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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) 

72 21 29% 168 68 40% 

18 
luni(feb) 

97 63 64% 179 106 59% 

24 
luni(aug) 

96 67 69% 156 114 73% 

5si14 
ani(feb) 

2274 1281 56% 4415 2991 67% 

 
Pentru estimarea   acoperirii vaccinale s-au efectuat 562 de evaluari (controale ) ale 
documentelor medicale de inregistrare a vaccinarilor efectuate . 
 S-a constatat fata de evaluarea din 2020 scaderea importanta a procentelor de acoperire 
vaccinala atat in urban cat si in rural la toate categoriile de varsta . Principalele motive ale 
nevaccinarii la copii pana in 24 luni au fost plecarea/nastere  in strainatate si 
contraindicatiile temporare . Pentru copiii de 5 si 14 ani principalele motive de nevaccinare 
au fost plecarea  in strainatate,neprezentarea si refuzul vaccinarii . 
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 . 
Cu ocazia evaluarii acoperirii vaccinale la grupele de varsta mai sus mentionate au fost 
efectuate si verificari ale inregistrarii vaccinarilor in RENV  la toti  medicii vaccinatori din 
care la 3 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 1700 de  evaluari (controale ) ale documentelor de inregistrare si raportare (inclusiv 
verificarea inregistrarilor din Registrul National Electronic de Vaccinari) . In urma acestor 
evaluari s-au centralizat si transmis 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 . 
Supravegherea Reactiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) s-a facut permanent 
conform metodologiei .  Nu s-au raportat  cazuri de catre cabinete vaccinatoare . Nu s-au 
realizat instruiri cu medicii de familie si asistentii lor sau cu asistentii comunitari  datorita 
conditiilor epidemiologice . 
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  . 
Vaccinarea anti-Covid 19 s-a realizat initial prin 20 centre de vaccinare care au functionat 
cu intermitente dintre care 3 sunt centre(echipe mobile) . Ulterior s-au adaugat ca 
vaccinatori si 81 medici de familie . Vaccinarea a decurs in general fara probleme dar   la 
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inceputul campaniei  exista solicitare de vaccinare in randul populatiei vrancene dar 
aceasta a fost mai putin priceputa in folosirea platformei de programare si centrele din 
Vrancea au vaccinat mai mult locuitori ai altor judete (Bucuresti ,Buzau ,Bacau , 
Timisoar,etc.).  In platforma RENV nu s-au raportat reactii imediate post vaccinare anticovid  
dar pe site-ul ANMDM s-au inregistrat de catre pacienti 9 reactii post vaccinale tardive  care 
au fost anchetate conform metodologiei de catre echipa DSP . 
Pentru aprecierea nivelului de acoperire vaccinala pe tipuri de vaccinuri atasam anexele 1-
4. 
 
CAP.  II - RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE EVALUARE A FACTORILOR  DE RISC 
DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI DE MUNCĂ 
 

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 
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 2021 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 12 unitati :   -  8 unitati de desfacere ; 
                                                                   -  4 depozite alimentare 

S-au realizat 14 activităţi în cadrul cărora au fost recoltate un număr de  20 probe 
de sare iodată din import conform planificarii: Turcia, Belarus, Bosnia, Ucraina, 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 19  activităţi în cadrul cărora s-au efectuat: 

 catagrafierea unităţilor noi distribuitoare de suplimente alimentare = 15; 
 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  = 128 produse. 
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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. 
 

 Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii   
 Au fost catagrafiate un număr de 22  unităţi de distribuţie/desfacere în cadrul 
cărora au fost efectuate 26 activitati,  fiind verificate 262 produse alimentare din 
următoarele categorii de alimente:  113 condimente, 109 plante aromatice uscate, 
21ingrediente 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 "cuisoare(origine Madagascar) si 
chimion (origine India)", 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 51 de subiecți din mediul rural - comuna Cotesti - 
31 femei şi 20 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: 
- 43% au fost cu efort fizic usor ; 49%  cu efort fizic mediu si 8% cu efort fizic   mare;  
-  IMC a fost la persoanele cu varsta : 

 20-40 ani   intre 26,0-30,7 =M si 20,3-37,1=F ; 

 41-65 ani intre 26,8-32,2 =M si 23,9-41,5= F; 

 peste 65 aniintre 27,4-28,7=M si 26,7-31,3 = F; 
 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 12 probe de alimente 
pentru copii din care:  
Pe urmatoarele grupe :  
A) Preparate pe baza de cereale prelucrate pentru sugari si copii de varsta mica ,precum si 
alimente pentru sugari si copii de varsta mica ,altele decat formule de inceput ,formule de 
continuare pentru determinarea nivelului de pesticide 
         1.HERO BABY – Crema 8 cereale cu  miere   
B) Preparate pe baza de cereale prelucrate si alimente pentru sugari si copii de varsta mica 
pentru determinarea nivelului de nitrati  
         2.NESTLE – 8 Cereale cu stracciatela 
C) Formule de inceput si formule de continuare inclusiv lapte praf pentru sugari si lapte praf 
de continuare pentru determinarea nivelului de micotoxine /Aflatoxine 
         3.NUTRICIA MILUPA  MILUMIL – Lapte de continuare pentru 6-12 luni 
D) Formule de inceput  deshidratate si alimente destinate unor scopuri medicale special 
pentru determinarea parametrilor microbiologici Salmonella spp., Listeria 
monocytogenes si Enterobacter sakazakii  
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         4.NUTRICIA APTAMIL 1 AH PROSYNEO – Lapte de inceput 0-6 luni, reduce 
riscul alergiei  la proteinele din lapte de vaca      
         5.NUTRICIA MILUPA  AR - pentru regimul dietetic al regurgitatiilor . 
 Rezultatele la probele mentionate mai sus au fost conforme. 
Mai sunt rezultate care nu au fost primite, motiv pentru care nu am finalizat sinteza. 
 

 Evaluarea factorilor de risc din materiale care vin în contact cu alimentele 
 Verificarea respectarii limitelor de migrare pentru materialele si obiectele care 
vin in contact cu alimentele 
S-a respectat metodologia  C.R.S.P Bucuresti. 
-  S-au desfasurat  2  activitati , 
-  S-au  prelevat  8 probe de obiecte din care:  
- 2 probe material plastic pentru determinari microbiologice; 
- 2 probe(1 proba  ceramica si 1 proba vas"teflonate") pentru analiza  migrarii de metale 
grele cu potential toxic; 
- 2 probe carton pentru  ambalare (cutii pizza) in vederea determinarii de formaldehida si a 
metalelor grele, trimise pentru analiza la CRSP Bucuresti. 
- 2 probe material plastic in vederea determinarii migrarii  globale, trimise la DSP Ialomita. 
- testele de laborator au stabilit ca probele  prelevate  sunt  conforme. 
- mai sunt rezultate care nu au fost primite motiv pentru care nu am finalizat sinteza. 

 Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe 
 S-a respectat metodologia  C.R.S.P Timisoara. 
- au fost catagrafiate un numar de 12 unitati de desfacere . 
- s-au desfasurat  14 activitati ,  
- au fost catalogate  34 de produse din urmatoarele grupe de produse alimentare : cereale 
si produse de panificatie, bauturi  necarbonatate si bauturi carbonatate, pentru care s-a 
efectuat verificarea notificarii  lor la Ministerul Sanatatii, toate produsele verificate au fost 
notificate. 
- a fost recoltata 1 proba de bautura pasteurizata din fructe imbogatita cu vitaminele A 
si C din gama "SURPRISE MULTIFRUCT",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 . 

In vederea estimarii consumului de aditivi alimentari au fost aplicate un numar de 102 
chestionare la elevii din clasele a-VIII-a din care : 2 clase din mediul urban si 2 clase din 
mediul rural (sex F – 59% ; Sex M – 41% ) . S-au obtinut urmatoarele  rezultate: 
- in vederea estimarii consumului de aditivi alimentari au fost aplicate un numar de 102 
chestionare la elevii din clasele a-VIII-a respectiv  : 2 clase din mediul urban si 2 clase 
din mediul rural (sex F – 59%; Sex M – 41% ) din care a rezultat urmatorul consum :  
1.alimente de tipul mezelurilor : zilnic 7%; de 2-3 ori/saptamana 34%; mai rar 58%; nu 
consum deloc 1% ; 
2.ce tip de mezel consumati cel mai des : Salam 51%; Parizer 7%; Sunca 
26%;Crenvrusti 11%, Carnati 7%; Muschi 1%; Pastrama 2%; 
3.estimati cantitatea de mezeluri consumata saptamanal : 500g sau mai mult ( 6%);  
300-500 g (18%); 200-300g (30%); mai putin de 200g (46%); 
4.cat de des consumati bauturi racoritoare din comert : Zilnic 24%; de 2-3 
ori/saptamana 37%; mai rar 38%; nu consum deloc 1% ; 
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5.mentionati ce tip de bautura consumati cel mai des : Coca-cola 25%; Fanta 
23%;Sprite 4%;Pepsi 11%; Prigat 3%;Santal 1%; Tymbark 4%; Energizant 6%;Suc aloe 
1%;Ceai 9%;Apa plata 7%; Limonada 2%; Nu 1%; Bere  1% 
6.estimati cantitatea de bauturi racoritoare consumata saptamanal : 5 litri sau mai mult 
(8%); 2-5litri (13%); 1-2 litri (24%); sub1litru (29%); sub 500ml (12%); 
7.obisnuiti sa cititi eticheta alimentelor consumate  : Da 51% ; Nu 49%; 
 

 Supravegherea bauturilor tip cidru comercializate in Romania 
S-a respectat metodologia  C.R.S.P Cluj. 
- s-a recoltat  o proba de bautura tip cidru  comercializata  in ambalaj  de sticla  si a fost 
trimisa spre analiza  la CRSP Cluj in vederea determinarii  compozitiei chimice si a 
evaluarii eventualilor contaminanti. 
Nu s-a putut finaliza sinteza deoarece  rezultatul probei  trimisa  spre analiza nu a fost 
primit. 
 

 Supravegherea TIA 
 Nu s-au inregistrat  focare de toxiinfectii alimentare  . 
 
 

 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 = 36 
- notificari pentru Certificarea conformitatii = 10   
 
 

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 2021 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 
rapor-tată în mediul urban și rural de către personalul medical din cabinetele medicale 
școlare .  
 Au fost examinaţi 6442  preșcolari și școlari din care : 

 - repartizaţi pe medii : - 5851 in mediul urban  
                                               - 591 în mediul rural . 
 - repartizaţi pe sexe : - 3297 fete 
                                            - 3145 băieţi . 
 Au rezultat : 
 -  5015 copii armonici ( 77,84% ) 
 -  1427 copii dizarmonici ( 22,16% ) . 
                           
  APRECIEREA STĂRII DE SĂNĂTATE  
 S-au depistat  701 subiecți bolnavi și s-a obtinut o prevalenta generala  de  10,88%. 
 In ceea ce priveste prevalenta pe clase de boli s-a inregistrat urmatoarea situatie : 

1. obezitate de origine neendocrina  - 243 cazuri  
2. vicii de refractie - 194 cazuri 
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3. hipotrofie staturala  -  45 cazuri 
4. tulburări de vorbire  - 43 cazuri 
5. hipotrofie ponderala -  34 cazuri. 

  
 2. Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de  copii şi 
tineri -  
           conform metodologiei elaborate de CNEPSS Bucureşti .  
   Au fost examinaţi 26255 elevi, din care 23933 din mediul urban și 2322 din mediul rural, 
rezultând 1093 preșcolari și școlari dispensarizaţi cu boli cronice (4,16% ), din care pe 
grupe de varsta :  

 creşa - 9 

 grădiniţă - 154 

 clasele I - IV -  229 

 clasele V - VIII - 251 

 clasele IX - XII - 450 
 

 Din interpretarea datelor obţinute rezultă urmatoarea ierarhie : 
       
 1. boli senzoriale ( 393 cazuri ) -  35,95 %  
 2. boli neuropsihice (225 cazuri ) - 20,58 %  
 3. boli metabolice si de nutritie ( 134 cazuri) - 12,25 %  
 4. boli ale aparatului locomotor ( 90 cazuri ) - 8,23 %  
 5. boli respiratorii (86 cazuri) - 7,86 %  
 6. boli  cardiovasculare  (45 cazuri) - 4,11%  
 7. endocrinopatii cronice (42 cazuri) -  3,84 %  
 8. boli renale ( 23 cazuri)-  2,10 %  
 9. alte malformații congenitale ( 14 cazuri ) - 1,28% 
 10 . boli digestive ( 13 cazuri) -  1,18 %  
 11. boli autoimune - 8 cazuri (0,73%) 
 12. boli de sange ( 7 cazuri) - 0,64 %   
 13. neoplazii ( 6 cazuri) - 0,54% 
 14. boli poststreptococice ( 3  cazuri) - 0,27 %  
 15. afectiuni genitale cronice (2 cazuri ) - 0,18 % 
 16. HIV/SIDA - 2 cazuri - (0,18%) 
 17. T.B.C.  - 0 cazuri 
   
 În urma aprecierii evoluţiei stării de sănătate a copiilor dispensarizaţi cu  boli cronice  s-au 
constatat 
     următoarele : 
 - din cei 1093 copii cu afecţiuni cronice dispensarizate de cabinetele medicale  şcolare 
din mediul  
         urban : 

 895 ( 81,88% ) au avut o evoluţie staţionară, fără complicaţii; , 
 157 (14,36%) au înregistrat ameliorări ( ex.bolile neuropsihice - în principal 

tulburările de vorbire, bolile metabolice și de nutriție, endocrinopatiile cronice - 
tulburările de ciclu menstrual) ; 

 40 ( 3,65%) s-au recuperat ( în special tulburările de vorbire , în urma terapiei 
logopedice si tulburarile ciclului menstrual ); 

 1 (0,09%) a inregistrat o agravare a afectiunii (diabet zaharat) .  
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 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 2021 au fost efectuate și raportate 4 triaje epidemiologice după vacanțele 
școlare. 
Au fost examinați, în medie, 22177 preșcolari și școlari, principala afecțiune diagnosticata 
fiind pediculoza. 
 
4. Supravegherea respectării măsurilor de prevenție SARS-CoV-2 în unitățile de 
învățământ preuniversitar/grădinițe și școli . 
 Au fost evaluate, conform metodologiei, masurile de preventie SARS-CoV-2 in  
103  unitati de invatamant din mediul urban si rural. 
 Au fost constatate neconformități privind : 
- organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării între clase/intre elevii claselor 
pentru activitățile în aer liber, 
- întocmirea corespunzătoare a Planului/Graficului de curățenie și dezinfecție.  
- efectuarea instruirilor elevilor/personalului/parintilor cu privire la masurile de 
preventie COVID. 
- respectarea protocolului de transport. 
 Au fost acordate termene de remediere pentru neconformitatile constatate. 
Conducerile unitatilor de invatamant ne-au comunicat, in scris, remedierea acestora. 
 
II. Activitatea de notificare / autorizare sanitară 
În cursul anului 2021 au fost eliberate, la solicitare : 
- 17  Notificări de asistenţă de specialitate de sănătate publică pentru proiecte de 
construcţie/reamenajare în conformitate cu prevederile Ord.M.S.1030/2009 cu modificările 
şi completările ulterioare , 
-  14 Autorizaţii sanitare de funcţionare în conf. cu prevederile Ord. M.S. 1030/2009 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
- 1 Notificare de Certificarea conformitatii în conf. cu prevederile Ord. M.S. 1030/2009 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
III. Activitatea comisiei de orientare şcolar - profesională . 
 
În cursul anului 2021 au fost înregistrate si solutionate  3 solicitări 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 m3/zi sau care deservesc > 5.000 
de persoane). Informaţiile colectate, introduse în macheta de raportare,  stau la baza 
întocmirii raportului naţional al calităţii apei potabile pentru anul 2021 - Formatul de 
raportare având la bază Ghidul de raportare elaborat de CE. 
În anul 2021 s-au realizat : 
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  identificarea a 6 Zone de Aprovizionare cu Apă care furnizeaza in medie >1000 
m3/zi sau care deservesc > 5.000 de persoane şi anume: Focşani ( front captare Suraia) 
care aprovizioneaza pe lânga orașul Focșani si comunele Cîmpineanca și Golești, Adjud 
(front captare extravilan Adjud), Mărăşeşti (front captare Mărășești), Panciu (front captare 
Chicera, comuna Străoane ), Odobeşti (front captare Babele) și  Vulturu (front captare 
Vulturu), a căror operator unic este SC"CUP"SA Focşani. 

 
  34 activităţi de prelevare probe apă în cadrul programului de monitorizare de 

audit, din cele 6 Zone de Alimentare cu Apă, astfel: 
  - s-au prelevat și analizat în Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică din 
cadrul DSP Vrancea, 177  probe pentru examen microbiologic care au fost 100% 
conforme şi 177 probe pentru examen fizico-chimic, din care s-au inregistrat 7 probe  
(3,95 %) neconforme  prevederilor Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu 
modificările şi completările ulterioare, 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 6 probe de apă la INSP București (unde s-au determinat 
parametrii: 1-2 dicloretan, hidrocarburi policiclice aromatice, benz(a)piren și Carbon Organic 
Total)  care au fost  100% conforme pentru parametrii analizati , precum și 12 probe de 
apă la CRSP Iași (unde s-au determinat parametrii: pesticide organoclorurate total, 
trihalometani total, tricloretenă și tetracloretenă, bor, fier, cadmiu, crom, cupru, mangan, 
plumb și sulfați) din care,  2 probe (16,66 %) au înregistrat depăsirea valorilor maxime 
admise pentru parametrii ''fier '' și "mangan" . 
- s-au trimis spre analiză, în cadrul Laboratorului Igiena Radiatiilor Ionizante Galati, 6 probe 
de apă pentru determinarea parametrilor de radioactivitate (activitatea alfa global, 
activitatea beta global, doza efectivă totală de referință și activitatea specifică Rn- 222) 
conform Legii nr. 301/2015; Nu s-au înregistrat depăsiri ale parametrilor analizați. 
 

 inregistrarea și evaluarea rezultatelor monitorizării operaționale a calităţii apei,  
realizata de catre  operatorul de apă,CUP SA Focsani, astfel: 
 695 probe pentru examen microbiologic, din care 1 proba a fost neconformă (0,14%) și 
2 probe pentru analiza chimica din care 1 proba (50 %) a inregistrat depasirea valorii 
maxime admise pentru parametrul "fier", prezentate și  analizate în  Laboratorul de 
diagnostic şi investigare în sănătate publică din cadrul DSP Vrancea (pe bază de contract).  
  -  1260 probe care au fost analizate in  laboratorul propriu al SC CUP SA (laborator 
acreditat RENAR și înregistrat la Ministerul Sănătății); din acestea, 4 probe au fost  
neconforme  prevederilor Legii 458/2002 cu modificările și completările ulterioare, pentru 
parametrul turbiditate;  
 
     La verificările efectuate în cadrul Programului de monitorizare de audit, s-au constatat 
neconformităţi la nivelul sistemelor mari de alimentare cu apă (care deservesc mai mult 
de 5000 de persoane sau distribuie mai mult de 1000 m3 apă zilnic) : 
 functionarea fără autorizaţie sanitară, a 2 sisteme ; 
 nerespectarea frecvenței  de prelevare a probelor de apă, stabilită în programul de 

monitorizare operațională. 
 neefectuarea lucrărilor de întreținere, igienizare sau reparatii curente a rezervoarelor de 

înmagazinare 
 ineficienta tehnologiei de tratare aplicate apei produse și distribuite (pentru reducerea 

ionilor de amoniu) sau absenta unei tratări adecvate acolo unde s-au constatat depășiri 
constante ale parametrilor fier, mangan. 

 
 
1.1.1.2. "Evaluarea calităţii apei de îmbăiere" 
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- 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. 
4888/09.04.2021, 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. 88/2004. 

În urma centralizării informaţiilor primite a rezultat că există zone de îmbăiere 
neamenajate, utilizate prin tradiţie de  cca. 8-10 persoane/zi: 

- Am solicitat Administrației Nationale "Apele Române" - Administrația Bazinală 

de    apă Siret, prin adresa nr. 4887/09.04.2021,  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 a transmis prin  

adresa înregistrată la DSP Vrancea cu nr.  5768/27.04.2021, următoarele: 

 corpurile de apă de pe teritoriul judetului Vrancea se prezintă astfel: 

- râurile Putna - s-a încadrat in "stare ecologică bună", respectiv "stare chimică bună"   

- râul Milcov - s-a încadrat in "stare ecologică moderată"  

- râul Siret s-a încadrat in "stare ecologică bună", respectiv "stare chimică bună"  ,  

- râul Trotus s-au încadrat in stare "stare ecologică bună" respectiv "stare chimică proastă - 

depășiri de hexaclorciclohexan (apă), heptaclor și heptaclor epoxid (biotă) precum și mercur 

(biotă)" 

 întregul teritoriu al României a fost declarat "zonă sensibilă " - în conformitate cu 

prevederile HG NR. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare, situație valabilă și 

pentru teritoriul județului Vrancea, unde încă mai există riscuri de neatingere a stării 

ecologice foarte bune a apelor . 

 ABA Siret nu are în evidență și nu sunt instituite pe raza județului Vrancea , zone 

naturale sau amenajate pentru îmbăierea populației. 

 
Ca urmare, în anul 2021, nu  s-a monitorizat calitatea apei de îmbăiere, pe râurile din 

județ, iar administraţiiIe publice locale, în al căror teritoriu au fost semnalate acele "zone de 
îmbăiere" cu numar mic de utilizatori, si-au asumat 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 2021, 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. 1927/10.02.2021,  inventarierea 
tuturor surselor locale de alimentare cu apă, publice și private, intocmirea unui plan de 
masuri de intretinere și igienizare a celor publice, precum și monitorizarea calității apei din 
aceste surse (fântâni, izvoare captate). Nr. surse de utilizare publica, catagrafiate = 1196 și 
surse individuale - 3516. 
- în cadrul screening-ului calităţii apei fântânilor/surselor de apă arteziană s-au recoltat  
probe de apa pentru analize microbiologice si fizico-chimice din  52 de fantani și 1 foraj, de 
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utilizare publică, din 11  localități; la 5 fântâni s-a efectuat recontrol, după aplicarea 
masurilor de asanare și igienizare efectuate de catre 2 UAT-uri. 
- la înregistrarea si evaluarea  rezultatelor de laborator, am identificat : 

 toate fântânile publice - (100% din probele analizate) au fost neconforme 
pentru parametrii microbiologici determinați  și 40 probe (76,92%) neconforme din 
punct de vedere fizico- chimic dupa cum urmeaza: 7 probe (17,5%) pentru parametrul 
"turbiditate", 5 probe (12,5%) pentru parametrul "oxidabilitate", 8 probe (20%) pentru 
parametrul "conductivitate", 2 probe (5%) pentru parametrul "amoniu"  si 14 probe (35%) 
pentru parametrul "nitrați".  

 la recontrol, din 5 fântâni la care s-au aplicat masuri de igienizare, 3 probe au fost în 
continuare neconforme pentru parametrii microbiologici, iar din punct de vedere fizico-
chimic , toate 5 probele au înregistrat în continuare depășirea concentrațiilor parametrilor 
"nitrați" , ''oxidabilitate" sau "turbiditate" 

 forajul analizat (ca sursă arteziană de utilizare publică)  a fost conform 
prevederilor Legii nr. 458/2002, pentru parametrii microbiologici și fizico-chimici 
determinați.  
         Avand in vedere riscul pentru sanatate, generat de consumul apei care nu intruneste 
cerintele de calitate, in conformitate cu prevederile HG, nr. 974/2004, au fost informati 
detinatorii acestor  surse locale (UAT -urile din localitatile încluse în screening), prin 11 
adrese, despre neconformarea apei la prevederile Legii nr. 458/2002,  despre masuri 
igienico - sanitare ce trebuie aplicate la nivelul fiecarei surse, inclusiv informarea populatiei 
precum și notificarea DSP asupra cauzelor care au dus la neconformarea acestora si 
masurile avute in vedere pentru corectarea parametrilor.  
      S-a solicitat autorităților publice locale,  să interzică folosirea în scop potabil a fântânilor 
publice verificate, prin  afişarea la loc vizibil şi protejat a înscrisului "APA NU ESTE BUNĂ 
DE BĂUT"   în situatia în care s-a constatat neconformarea  apei la parametrii de 
potabilitate prevăzuți de Legea nr. 458/2002, dar și a afișului  "APA NU ESTE BUNĂ DE 
FOLOSIT PENTRU SUGARI ŞI COPIII MICI" după caz, la fântânile care au înregistrat 
depășirea concentrației maxime admise pentru parametrul "nitrați". 
 s-au transmis informări scrise, medicilor de familie, din 9 localități  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 le prezinte acestora, 
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 a carei conținut în "nitrați" depăseste concentrația maximă admisă). 
     În anul 2021,  nu s-au înregistrat  cazuri de methemoglobinemie acută infantilă și nici 
cazuri de Boală Diareică Acută în localitatile incluse în screening . 
 
1.1.1.4. "Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale sau 
decât apele de izvor" 

 s-a acordat viza anuala Autorizatiei Sanitare de Functionare pentru "Sectia de 
îmbuteliere apa potabilă - Jariştea" (singura unitate  autorizată sanitar, cu  acest profil de 
activitate, din judeţ), conform prevederilor Ord. M.S. nr. 1030/2009 cu modificările şi 
completările ulterioare 

  în cadrul programului de monitorizare de audit - 1 activitate de prelevare probe : 
- s-au recoltat 1 probă apa îmbuteliata "Perla Vrancei" pentru analiza parametrilor 
microbiologici si 1 probă pentru determinarea  parametrilor fizico-chimici pentru care 
laboratorul de analize din cadrul DSP Vrancea este acreditat; probele analizate au fost 
conforme prevederile Legii nr. 458/2002. 
 - în vederea determinarii parametrilor chimici pentru care laboratorul DSP Vrancea nu are 
capacitate de analiză, administratorul societății a trimis 1 probă de apă către laboratorul 
CRSP Tg. Mureș (nu s-au primit înca rezultatele);  
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- pentru determinarea parametrilor de radioactivitate (activitatea alfa global și activitatea 
beta global) conform Legii nr. 301/2015, s-a trimis spre analiză Laboratorului Igiena 
Radiatiilor Ionizante Galati, 1 probă de apă. 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 probă 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.  

 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  12 probe (6 probe de apă prelevate  
înainte de îmbuteliere și 6 probe apă îmbuteliată) pentru examen 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 " 

În scopul îmbunătăţirii  calităţii şi siguranţei apei potabile distribuite de sistemele mici 
de aprovizionare cu apă potabilă din județ  s-au întreprins acțiuni de depistare a riscurilor la 
adresa sănătăţii umane și protejarea sănătăţii împotriva efectelor adverse ale contaminării 
apei destinate consumului uman, prin asigurarea salubrităţii şi a purităţii acesteia; în acest 
context s-au realizat: 
 identificarea tuturor Zone de Aprovizionare cu Apă care deservesc mai putin 
de 5000 de persoane, din mediul rural și culegerea de date complete și relevante privind 
calitatea apei potabile furnizate (din rezultatele monitorizarii) 
- în localitațile Bordești, Bolotești, Cotești,  Cîmpuri (satul Rotilesti), Cîrligele, Dumbrăveni , 
Gologanu, Gugești, Gura Calitei, Homocea, Jariștea (satele Jaristea si Pădureni), Obrejița, 
Măicănești,Milcovul, Nănești, Ruginești, Străoane, Suraia și Biliești, Tîmboiești, Tătăranu 
(satul Tătăranu), Urechești și Vîrteșcoiu, sistemele de alimentare cu apă sunt  administrate 
de către operatorul regional de apă din județ - SC "CUP" SA Focşani 
- în localitățile Andreiașu, Bîrsești, Ciorăști, Cîmpuri, Chiojdeni, Corbița, Dumitrești, 
Fitionești, Jariștea (sat Scînteia), Jitia, Movilița, Negrilești, Nistorești, 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 UAT-ului din localitate sau a serviciului public de 
alimentare cu apă, din subordinea acesteia.  
- în comunele Vidra (satele Burca și Voloșcani ) și Nistorești (satul Herăstrău), 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 repuse in 
functiune pentru a asigura necesarul de apă menajera (in conditii de pandemie), 
neîndeplinind  nici în acest an, conditiile de potabilitate. 
- în comuna  Soveja, sistemul central de alimentare cu apă care foloseste apa de suprafață 
a fost reabilitat în scopul potabilizării apei, dar tratarea este in continuare nefunctională, iar 
apa distribuită poate fi utilizată în continuare doar în scop menajer.  
- în localitatea Bălești există o situație mai deosebită  - Primăria Bălesti distribuie populației, 
apă captată și tratată in localitatea Puiești (sursa Crîngul Ursului), județul Buzău, in baza 
unui contract incheiat cu Compania de Apa Buzău.  

 în cadrul programului de monitorizare de audit - 77 activităţi de prelevare probe 
apă  din  88 zone de aprovizionare identificate (în cadrul unei activităti au fost evaluate 
între 1- 4 sisteme); s-au prelevat : 
- 390 probe pentru examen microbiologic, din care 89 probe (22,56%) au fost 

neconforme prin depăsirea NTG la 220C și a NTG la 370C, prezenţa "bacterii 
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coliforme" și a germenilor patogeni "escherichia coli" și/sau "enterococi 
intestinali"  

- 383 probe pentru examen fizico-chimic din care 194 probe (50,65%) au fost 
neconforme Legii 458/2002, prin depăşirea valorilor concentraţiilor maxime admise a 
parametrilor: nitraţi, nitriţi, amoniu, fier, cloruri, conductivitate, duritate, precum si 
prin absenta/valori sub limita minimă admisă sau valori peste limita maximă 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: 

 72 probe de apă la CRSP Iași (unde s-au determinat parametrii: pesticide 
organoclorurate, trihalometani, tricloretenă și tetracloretenă, metale și sulfați) din care 10 
probe (13,88%) au inregistrat depăsirea valorilor maxime admise pentru parametrii "bor", 
"fier" si/sau "mangan" 

 40 probe de apă la INSP București (unde s-au determinat parametrii: 
hidrocarburi policiclice aromatice, 1-2 dicloretan, benz(a)piren), COT și fluoruri; probele au 
fost  100% conforme pentru parametrii analizati. 

  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. 

 2 probe la CRSP Cluj (unde s-au determinat parametrii benzen și fluoruri); 
probele au fost  100% conforme pentru parametrii analizati. 
- pentru determinarea parametrilor de radioactivitate (activitatea alfa global, activitatea beta 
global, doza efectivă totală de referință și activitatea specifică Rn-222) conform Legii nr. 
301/2015, s-au trimis spre analiză, catre Laboratorul Igiena Radiatiilor Ionizante Galati, 42 
probe de apă; Nu s-au înregistrat depăsiri ale parametrilor analizați.  

 în cadrul Screening-ului 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 Urechesti, Cîrligele, Cotești, 
Suraia-Biliești, Vîrteșcoiu.  
- 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 (nu s-au inregistrat depăsiri) . 
2. identificarea unor ZAP neconforme pentru parametrii mangan și fier, care a constat  în: 
- selectarea, conform criteriilor de includere,  sistemelor Andreiașu de Jos, 
Andreiașu de Sus, Răchitașu, Fitionești, Ciolănești, Negrilești, Reghiu, Slobozia 
Bradului, Coroteni-Liești- Valea Beciului și Cornetu- Slobozia Bradului. 
- prelevarea a 10 probe de apă care au fost trimise spre analiză Laboratorului din cadrul 
CRSP Iasi; din probele trimise , 1 probă (10%) a fost neconformă prin depășirea 
valorii maxime admise a parametrului Fe, iar 9 probe (90%) au fost conforme 
prevederilor Legii nr. 458/2002 cu modificările si completările ulterioare.  
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 Cotești 
și Gugești.  
- prelevarea a 4 probe de apă potabilă, pentru detecţia Legionellei pneumophila care 
au fost trimise spre analiza la CRSP Iași. În probele de apă, valorile obținute au fost 0 
UFC/1000 mL (nu s-a detectat prezenta Legionellei pneumophila - probele au fost 
conforme). 
 

 în cadrul monitorizării operationale s-au prezentat și au fost analizate în laboratorul 
din cadrul DSP, un număr de  1555 probe pentru examen microbiologic din care 6 probe 
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(0,38%) au fost neconforme (prin prezenţa bacteriilor coliforme, a germenilor patogeni E. 
coli şi Enterococi, și/sau depășirea NTG la 220C și NTG la 370C) şi 339 probe pentru 
examen fizico-chimic din care, 27 probe (7,96%) 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 indicatorilor "clor rezidual liber" si "clor rezidual total".  

 
-  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 1133 probe care au fost conforme pentru parametrii analizați 
(clor rezidual liber și total, turbiditate, pH, conductivitate, amoniu, azotiți, azotați, 
oxidabilitate, cloruri și duritate);  

  
La verificările efectuate în cadrul Programului de monitorizare de audit, s-au constatat 
neconformităţi la nivelul sistemelor de alimentare cu apă mici ( care deservesc mai 
putin de 5000 de persoane) : 
 functionarea fără autorizaţie sanitară  
 neefectuarea monitorizării operaționale a apei produse şi distribuite, sau nerespectarea 

frecvenței  de prelevare a probelor si a punctelor de recoltă, stabilite 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  examinării 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:  

- 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. 

- A fost  informat biroul de control în sănătate publică (6 adrese interne) asupra 
deficiențelor constatate cu ocazia monitorizării de audit, înregistrării de probe 
neconforme prevederilor Legii nr. 458/2002, asupra neîntocmirii Regulamentului de 
functionare, exploatare și întretinere a sistemelor, nerespectării frecventei de 
monitorizare si funcționării fara Autorizatii Sanitare.  

- A fost informată Instituția Prefectului Vrancea 
    

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 MS 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. Inregistrare date în registrul national Re San Med, conform HG nr. 83/2019 

 detectarea, evaluarea, notificarea, validarea și răspunsul la toate 
evenimentele de sănătate ce pot fi datorate schimbărilor climatice - îndeplinirea 
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obligatiilor ce revin MS  prin Hotărârea nr. 739/2016. La nivelul judetului s-au înregistrat 5 
evenimente de mediu  datorate schimbărilor climatice: inundatiile din ultima decada a 
lunii iunie, produse în localitațile: Biliești, Dumbrăveni, Reghiu, Spulber și Soveja, 
urmare precipitatiilor abundente si scurgerilor de pe versanti, ploilor cu caracter torential in 
zona de munte, viiturii create pe râurile Milcov și Zăbala,  revărsarea râului Putna. 

 gestionarea datelor despre boli survenite ca urmare a schimbărilor  
climatice, centralizarea si înregistrarea acestora . Au fost înregistrate 31 cazuri de 
îmbolnăviri, aferente trimestrului IV din 2020 (6 cazuri de hipotermie) și trimestrelor I-III din 
2021 (12 cazuri de hipotermie, 4 cazuri degeratură cu necroza tesutului, 5 cazuri expunere 
la frig natural excesiv, 1 caz expunere la soare, 3 cazuri 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 produsele cosmetice si trimise către laboratoarele de analiza, conform 
metodologiei. 
- analiza microbiologică a produsului cosmetic "Ruj de buze -Revolution - Satin Kiss Lipstick 
Chaffeur" : conform buletinului de analiza nr. 312/15.12.2021 emis de către CRSP 
Timișoara, valorile obtinute se incadreaza in limitele admisibile. 
- nu s-au primit încă rezultatele determinării ingredientelor chimice din produsele cosmetice.  
 
 1.1.3.2. Înregistrarea intoxicatiilor acute neprofesionale cu produse chimice în registrul 
national Re Tox.  
În anul 2021 au fost raportate 18 cazuri , din care :    
                                 - 17 de sex masculin si 1 de sex femin 
                                 - 4 cazuri la persoane adulte, 14 cazuri la minori  
                                 - 2 tentative de suicid si 16 expuneri accidentale 
                                 - 17 s-au recuperat (s-a inregistrat 1 deces)                             
 
1.1.3.3. "Supravegherea produselor biocide": în 2021 s-a realizat « Evaluarea activității 
bactericide și fungicide a antisepticelor și dezinfectantelor chimice din categoria TP1 »  
- a fost recoltat produsul "SKINMAN SOFT PLUS" utilizat  pentru dezinfectia chirurgicală a 
mâinilor și trimis spre analiza la CRSP Iași și DSP Ialomița.  
        Din concluziile Raportului de încercare nr. 139 , emis de catre CRSP Iași, reiese că 
esantionul "SKINMAN SOFT PLUS ", lot 2170SN02021 (data expirării 07.2023) , analizat 
prin metoda diluție -neutralizare (la 200C) în conditii de curățenie  (0,3 g/l albumină bovină) 
la concentrația 50% pentru timpii de contact de 60 secunde și 90 secunde prezintă  
activitate inhibitorie ( ≥ 4 lg) pentru tulpina Candida albicans ATCC 10231 conform 
cerințelor SR EN ISO 13624/2014; 
      DSP Ialomița nu a transmis înca rezultatul analizelor de laborator. 
 
1.1.3.4. "Supravegherea cernelurilor din tatuajele si machiajele permanente (tmp), în 
relatie cu sănătatea umană" 

- în vederea colectării datelor despre cazurile de  reacții adverse la TMP inregistrate in 
unitati sanitare din anul 2020 - am transmis adresa nr. 9308/19.07.2021 

- sectia de dermatologie a Spitalului Județean de Urgenta ne-a transmis  că,  nu s-au 
înregistrat cazuri de reactii adverse la TMP în anul 2020;  

DSP Vrancea nu a identificat în județ cabinete care efectuează tatuaje și machiaje 
permanente și nu a înregistrat rapoarte scrise transmise de titularii cabinetelor, in baza 
art. 16 din Ordinul nr. 1136/20071 in perioada 1.1.2018-31.12.2020  . 

 1.1.3.5 Supravegherea intoxicaţiilor accidentale cu monoxid de carbon, băuturi 
alcoolice, 
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           ciuperci  sau alte produse (droguri/țigări) care nu se încadrează în categoria 
produse chimice . 
  

 În cursul anului 2021 s-au raportat 465 cazuri de intoxicaţii, din care 22 (4,73%) au 
fost accidentale și 443 (95,26%) au fost voluntare . 
 Produsele incriminate au fost: 
  - alcoolul - în 431 de cazuri (92,68%) 
 - medicamentele - in 27 de cazuri ( 5,80%) 
 - combustibil ( benzina, gaz) - in 2 cazuri ( 0,43%) 
 -  monoxidul de carbon - 1 caz (0,21%) 
 - ciupercile - 1 caz  (0,21%) 
 - produse chimice - 2 cazuri (0,43%) 
 - etnobotanice - 1 caz ( 0,43%) 
Din punctul de vedere al evoluției 5 cazuri (1,07%)  au condus spre deces. 

  
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" 
- intocmirea și transmiteraea Raportului anual /2020,  privind “Monitorizarea sistemului 
de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala” catre CRSP Iași, în 
vederea introducerii datelor în Raportul Național ce va fi prezentat CE.  
 - 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 centrele de vaccinare și din DSP. 
 -  S-a desfasurat o activitate de instruire cu coordonatorii activității de protecție a sănătății 
în relație cu mediul, în cadrul căreia au fost  prezentate prevederile Ord.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 : 

- 84 notificări eliberate la solicitarea asistenţei de specialitate de sănătate publică si 84 
de adrese prin care s-a solicitat completarea documentației ori s-a comunicat ca nu fac 
obiectul solicitării proiectele în faza PUZ, PUD, DALI, etc. 
- 76 notificări de certificare a conformității și 17 adrese prin care se notifică 
neconformarea obiectivului la normele de igienă și sănătate publică sau nerespectarea 
prevederilor Ord . MS nr. 1030/2009. 
-  2 Autorizații Sanitare de Funcționare, eliberate în baza referatului de evaluare 
- 17 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:  
- 6 Avize Sanitare pentru transport sau deshumare și reânhumare cadavre umane și 1 
adresă prin care se comunica faptul ca nu este permisă deshumarea la data solicitată. 
- 3 pasaport internațional pentru transport persoana decedata   
- 2 Autorizații Sanitare de Funcționare pentru mijloace de transport cadavre și 1 adresă prin 
care se comunică faptul că solicitantul nu întrunește condițiile efectuării serviciilor funerare. 
 

c) Colectivul medicina muncii 
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  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. București 
 
       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 - 46;  Asistenți - 77;                           
Fizicieni - 2; Infirmieri - 3; Ingineri - 2; Operatori - 5; 
 

 
2. Supravegherea respectării cerințelor minime legislative privind sănătatea și 

securitatea în muncă a lucrătorilor expuși profesional la particule și gaze în care sunt 

emisii diesel 

Au fost efectuate următoarele activități : 

- Au fost completate, conform metodologiei, 30 chestionare la nivelul a 30 societăți 

comerciale (service-uri auto), constatându-se neefectuarea determinărilor de noxe 

cancerigene. 

- S-au făcut recomandări pentru efectuarea determinărilor de noxe cancerigene și 

supravegherea stării de sănătate a angajaților, conform legislației în vigoare. 

 
3. Monitorizarea incidenței bolilor profesionale și a absenteismului medical prin boală 

profesională 

S-a efectuat raportarea lunară către INSP București, CRSP Iași, ITM Vrancea, 

CNOASIIDS București. 

Nu s-au înregistrat cazuri de boli profesionale. 

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

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

modificările ulterioare) 

 

Au fost înregistrate 84 solicitări. 
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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 : 

- 30 notificări de asistență de specialitate; 

- 15 notificări de certificare a conformității la normele de sănătate publică; 

 
III. Expertize în domeniul sănătății ocupaționale 
 
 ● S-au elaborat la solicitarea diverselor instituții publice, în conformitate cu  
prevederile din Legea - cadru nr. 153/2017 și Regulamentele – cadru din domeniile sanitar, 
justiție și al administrației publice centrale și locale, un număr de 29 buletine de 
determinare prin expertizare a condițiilor de muncă, vizând un număr total de 1485 
lucrători, în acest sens desfășurâdu-se următoarele activități: 

- au fost vizitate 94 amplasamente ale obiectivelor, întocmindu-se note de constare 
referitoare la condițiile de muncă; 

- în vederea cuantificării riscului de contagiune cu diverși agenți patogeni, la nivelul 
unităților respective, au fost recoltate și interpretate un număr de 375 probe de 
aeromicrofloră, în 89,43% 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, la încadrarea în muncă și ori de 
câte ori este nevoie, educație pentru sănătate etc.). 

           ● La solicitarea diverselor instituții publice, pentru 8 unități au fost eliberate referate 
tehnice de interpretare a buletinului de măsurătoare a câmpurilor electromagnetice, 
în 91,79% 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. nr. 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, 
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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 
 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. 
 Au fost evaluate 21 unități de producție, având  următoarele profiluri de activitate: 
 - confecții textile; 
 - prelucrarea lemnului; 
 - fabricare hârtie și carton; 
 - mase plastice; 
 - materiale construcții; 

- fabricare obiecte sanitare din ceramică; 
 - confecții metalice. 
 Pentru unitățile evaluate s-au întocmit note de constatare. 

 La nivelul acestor unități, a fost recoltat un total de 609 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,confecții metalice. 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,confecții metalice. 
 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 dezumidificatoarelor industriale. În cazul umidității scăzute, de asemenea, procesele 
tehnologice care necesită ventilația permanentă pot conduce la această situație. 
 Măsurătorile iluminatului, nu s-au identificat valori neconforme. 

 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. 
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CAP.  III - RAPORTUL SERVICIULUI DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 
 
          În anul 2021 activitatea de inspecţie sanitară a fost desfăşurată la nivelul judeţului 
Vrancea  de către 2 inspectori sanitari de stat şi 2 asistenţi inspectori, până la data de 
15.09.2021  şi 3 inspectori sanitari şi 1 asistent inspector în perioada 16.09-31.12.2021.         
          Activitatea de inspecţie a cuprins acţiunile tematice de control efectuate în centre de 
vaccinare, unităţi de învăţământ, unităţi sanitare,  unităţi de producere şi distribuţie a apei 
potabile, la distribuitori de produse biocide şi produse cosmetice,  unităţi de alimentaţie 
publică, la distribuitori de produse din categoriile suplimentelor alimentare, alimentelor cu 
destinaţie nutriţională specială, utilizatori de  aditivi alimentari, la distribuitori de ape 
minerale şi ape potabile îmbuteliate, în vederea verificării respectării legislaţiei în vigoare. 
Activitatea de inspecţie a cuprins de asemenea rezolvarea sesizărilor cetăţenilor şi 
autorităţilor cu privire la nerespectarea normelor igienico-sanitare şi coordonarea activităţii 
de asistenţă medicală comunitară. S-a efectuat un număr de 1216 controale dintre care 751 
în domeniul nonaliment şi 465 în domeniul aliment. Au fost aplicate 62 de amenzi în valoare 
de 175.900  lei şi 39 avertismente. 
          În cadrul Planului naţional de acţiuni tematice de control în sănătate publică 2021 s-
au derulat următoarele acţiuni tematice: 

           Acţiunea de control a centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, desfăşurată 
ca urmare a adresei MS nr. VVV 26/06.01.2021 desfăşurată în perioada 07.01-12.01.2021,  
în care au fost controlate centrele de vaccinare fixe organizate în locaţiile :  

          - SJU "Sf. Pantelimon" Focşani, str. Cuza Vodă, nr.50-52 

          - Casa Armatei, Focşani, str. Cezar Bolliac, nr. 3-5 

          - Spitalul Militar de Urgenţă "AL. Popescu", Focşani, str. Cezar Bolliac, nr. 3-5 

          -Spital Municipal Adjud, str. Republicii, nr.21 

          - Spital Orăşenesc Panciu, str. Nicolae Titulescu, nr.99 

          - Spital de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, com. Dumbrăveni 

          - Spital NN Saveanu Vidră, com. Vidră 

Au fost identificate neconformităţi pentru care au fost acordate termene de remediere: 

  Centrul de vaccinare  SJU "Sf. Pantelimon" Focşani : 

-  Nu deţine avizul temporar de funcţionare pentru perioada derulării campaniei de 
vaccinare, eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeana;  
- Nu se asigură circuitul unidirecţional, neexistând posibilitatea amenajării caii de ieşire;  
- Zona de triaj medical este comună cu zona de supraveghere postvaccinare. În acest 
spaţiu se introduc datele despre vaccin în RENV şi se eliberează adeverinţa de vaccinare şi 
nu în punctul de vaccinare, nerespectându-se prevederile Ordinului nr.2171/2020, capitol 
IV, pct. 4. 
- Centrul de vaccinare nu este dotat cu dozatoare de apă potabilă în punctul de recepţie şi 
în punctul de supraveghere postvaccinala; 
- Nu se asigura măsura de  distanţare fizică prin evidenţierea de marcaje pe podea.  
- zona de triaj este deservita doar de un medic, neexistând şi asistent medical. 
 

Centrul de vaccinare "Casa Armatei"  :  
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- nu se asigură dotarea cu dozatoare de apă potabilă în punctul de recepţie şi în punctul de 
supraveghere postvaccinala; 

- nu există în dotare masa suport pentru trusa de urgenţă 

- graficele de curăţare/dezinfecţie a spaţiilor nu sunt completate corespunzător 

- punctul de vaccinare nu are asigurată apă curentă 

     Centrul de vaccinare Spitalul Militar de Urgenţă "Al. Popescu", Focşani : 

- nu există marcaje ale circuitului de intrare/ieşire şi ale distanţării fizice  

- la intrarea în centru nu exista dispensar cu dezinfectant pentru mâini 

-punctul de recepţie nu este dotat cu dozator de apă potabilă 

          Centrele de vaccinare Spital Municipal Adjud şi Spital de Psihiatrie Cronici 
Dumbrăveni, Spital orăşenesc Panciu, Spital NN Saveanu Vidră, nu deţin avizul temporar 
de funcţionare pentru perioada derulării campaniei de vaccinare. 

           Acţiunea tematică de control pentru verificarea laboratoarelor de analize 
(testarea RT-PCR) pentru identificarea virusului SARS-CoV-2, desfăşurată în perioada 
15.01-15.02.2021 în cadrul căreia s-au efectuat controale în 9 laboratoare care efectuează 
teste de diagnosticare a infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 (2 laboratoare care efectuează  
testare RT-PCR şi 7 laboratoare care efectuează teste rapide antigenice). 

          Acţiunea de control pentru verificarea respectării prevederilor legale 
în vigoare privind apele minerale naturale îmbuteliate şi a apelor  potabile 
îmbuteliate, desfăşurata conform adresei MS nr. 90/10.02.2021 în perioada 
15.02-26.02.2021,  în care au fost verificate 9 unităţi ( 1 unitate de îmbuteliere 
apă potabilă, 1 unitate de distribuţie, 7 retaileri de ape minerale naturale 
îmbuteliate). În urma derulării acţ iunii de control nu au fost depistate 
neconformităţi în ceea ce priveşte nerespectarea prevederilor legislaţiei 
specifice. Au fost prelevate 2 probe din care: 1 proba apă potabilă îmbuteliata şi 
1 proba apă minerală îmbuteliata , care au fost analizate din punct de vedere 
microbiologic (Escherichia coli, Enterococi, Pseudomonas  aeruginosa, Număr 
de colonii la 

22⁰C şi la 37⁰C, Clostridium perfringens, Streptococi fecali ) de către laboratorul 
de microbiologie din cadrul D.S.P. Harghita. Probele analizate s -au încadrat în 
limitele maxime admise pentru toţi parametrii analizaţi. Probele recoltate în 
vederea analizării din punct de vedere fizico -chimic (nitraţi, nitriţi), s-au încadrat 
în limitele maxime admise.  

Acţiunea de control privind verificarea respectării normelor de igienă din 
unităţile de învăţământ preuniversitar , conform adresa MS nr. 
VVV1390/09.02.10.2021,  efectuată în perioada 15.02.2021 - 05.03.2021, în 
care au fost controlate  22 unităţi de învăţământ -13 şcoli gimnaziale şi 9  
grădiniţe. Dintre acestea  17 fac dovada  autorizării sanitare iar 5 funcţionează 
fără ASF, încălcându-se prevederile Ord. MS nr. 1030/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare. Au fost identificate neconformităţi cu privire la:  

- neinscripţionarea ustensilelor conform destinaţiei folosite la efectuarea 
curăţeniei , încălcându-se prevederile art. 15 (1) din  Ord. M.S. nr. 1456/2020 - 
1 unitatea şcolară  
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- l ipsa oficiului de curăţenie prevezut cu lavoar cu apa caldă şi rece, încălcându -
se prevederile art. 15 (1) din  Ord. M.S. nr. 1456/2020 

- lipsa spaţiului utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de 
îmbolnăvire cu virurul SARS-CoV-2, nerespectandu-se prevederile art. 8 din 
Ord. comun nr. 93/3235/2021 . 

- neamenajarea curţii şcolii astfel încât  să se impedice băltirea apei pluviale,  
nerespectându-se prevederile art. 4, alin. (4) c, din Ord. M.S . nr. 1456/2020. 

- neafişarea la loc vizibil în zonele care sunt igienizate a graficului de curăţenie 
şi dezinfecţie, încălcându-se prevederile Anexei din Ord. comun M.S./M.E.C. nr. 
93/3235/2021; 

- lipsa demarcării cu benzi vizibile care să asigure "trasee prestabilite" de 
intrare, de deplasare şi părăsire în interiorul unităţii de învăţământ, încălcându -
se prevederile Anexei , ÎI, 1 (a) din Ord. comun M .S./M.E.C. nr. 93/3235/2021; 

- lipsa dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pentru mâini la intrarea în clase , 
nerespectându-se-se prevederile Anexei , ÎI, 1 (a) din Ord. comun M.S./M.E.C. 
nr. 93/3235/2021; 

- neefectuarea operatiunulor DD  , încălcându-se prevederile art. 15 (2) din  Ord. 
MS nr. 1456/2020; 

- expirarea cursului pentru însuşirea noţiunilor fundamentale de igiena 
personalului de curăţenie, încălcându -se prevederile Ord. M.S. nr. 1225/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare.  

 În cadrul acţiunii de control au fost prelevate 5 probe de apă. Două dintre 
acestea au prezentat rezultate neconforme din punct de vedere microbiologic.  

 Măsuri întreprinse in cadrul actiunii:  

 - au fost trimise adrese către conducerile  unităţilor de învăţământ cu 
privire la probele de apă neconforme prevederilor Legii 458/2002 cu modificările 
și completările ulterioare, distribuirea apei care nu se încadrează cerinţelor de 
calitate, fapt ce reprezintă un pericol pentru sănătatea copiilor şi au fost 
recomandate următoarele: 

•  interzicerea utilizării apei în scop potabil prin: afișarea la loc vizibil și 
protejat a înscrisului "APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT",  până la remedierea  
neconformităților,  

•  utilizarea în scop potabil a recipientelor - dozatoare de apă potabilă, 
prevăzute cu pahare de unică folosință,  

•  apa poate fi folosită în scop menajer (la operațiunile de spălare și 
dezinfecție a grupului sanitar, pavimentelor).  

 Pentru neconformităţile constatate s-au aplicat  3 sancţiuni 
contravenţionale cu Avertisment şi au fost acordate termene de remediere.  

          Acţiunea de control privind verificarea respectării prevederilor legale 
în vigoare referitoare la suplimentele alimentare şi alimentele cu adaos de 
vitamine şi minerale precum şi menţiunile   nutriţionale şi  de sănătate 
înscrise pe aceste, desfăşurata conform adresei MS nr. 129/26.02.2021, în 
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perioada 15.03.2021-26.03.2021 în cadrul căreia au fost controlate  un număr de  
4 unităţi (3 desfacere  tip supermarketuri 1 plafar), au fost analizate etichetele 
unui număr de 20 produse alimentare (8 suplimente alimentare şi 12 alimente cu 
adaos de vitamine şi minerale).  

 În cadrul acţiunii nu au fost identificate neconformităţi privind etichetarea, 
menţiunile de sănătate şi nutriţionale la produsele verificate. Au fost  recoltată o 
probă de supliment alimentar în vederea determinării de contaminanţi (metale 
grele: plumb şi cadmiu) şi trimis spre analiză către laboratorul "ICA 
RESEARCH&DEVELOPMENT" Bucureşti.  

         Acţiunea tematică  de control la producători, deţinători de avize, distribuitori, 
utilizatori de produse biocide desfăşurată în perioada 01.04-29.05.2021 în care s-a 
efectuat verificarea produselor biocide utilizate în cadrul procesului de dezinfecţie (mâini şi 
suprafeţe), conform prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveşte punerea la dispoziţie 
pe piaţă a produselor biocide, la nivelul a 18 unităţi (1 unitate sanitară cu paturi, 6 cabinete 
de stomatologie, 4 unităţi de alimentaţie publică, 3 saloane de înfrumuseţare, 3 unităţi de 
învăţământ, 1 laborator cu compartiment biologie moleculară).          
           În cadrul acţiunii de control au fost verificate 40 produse biocide ( 15 TP1 şi 25TP2), 
avizate conform prevederilor Ordinului nr.10/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a 
produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României. 
          S-au identificat neconformităţi la etichetare pentru 6 dintre produsele biocide 
verificate.  (neiscriptionarea dozei de aplicare, nr. CAS şi CE ale substanţelor active, 
metoda de aplicare, timpul de acţiune, concentraţia soluţiei de lucru/doza de aplicare, 
eficacitatea, prevăzute în avize). 
           În cadrul acţiunii tematice de control s-a prelevat, conform Metodologiei de evaluare 
a activităţii bactericide şi fungicide a antisepticelor şi dezinfectantelor chimice din categoria 
TP1,  produsul biocid Skinman soft plus, pentru care a fost eliberat raportul de încercare de 
către CRSP Iaşi, conform căruia produsul biocid prezintă activitate inhibitorie pentru 
Candida Albicans ATCC 10231 conform cerinţelor SR EN ISO 13624/2014.   
 
 Acţiune tematică de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă 
potabilă a localităţilor din zona rurală  . În cadrul acţiunii tematice de control 
au fost verificate 10 sisteme centrale de alimentare cu apă potabilă din 
mediul rural.  

 În urma derulării acțiunii de inspecție au fost depistate  neconformităţi:  

 - l ipsa autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru sistemele de alimentare 
cu apă  potabilă aparţinând com. Ţifeşti, com. Tifesti -sat Clipicesti, com. Năruja, 
com. Tulnici, com. Vidră, com. Virda -sat Iresti, încălcându-se prevederile Ord. 
M.S. nr. 1030/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 
974/2002 cu modificările şi completările ulterioare;  

  - l ipsa vizei anuale, încălcându-se prevederile Ord. M.S. nr. 1030/2009, 
cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 974/2002 cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 - nedepunerea documentaţiei la D.S.P. Vrancea în vederea obţinerii 
autorizaţiei saniatre de funcţionare    

 - nerespectarea frecvenței monitorizării operaţionale la apa produsă şi 
distribuită  

 - neintocmirea graficului de prelevare la apa produsă şi distribuită.  
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         -l ipsa  dotării cu  staţii automatizate de tratare a apei  

În cadrul acţiunii de control au  fost prelevate 12 probe de apă, din care 6 probe 
nu s-au  încadrat în valorile maxime admise prevederilor Legii nr. 458/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru parametrii microbiologici şi fizico -
chimici. Au fost trimise adrese  producătorilor de apă  cu privire la rezultatele 
neconforme ale probelor prelevate şi măsurile care trebuie luate în vederea 
distribuirii către consumatori a apei care să se incadreaze cerinţelor de calitate 
conform prevederilor Legii 458/2002 privind calitatea  apei potabile. 

Pentru neconformitatile constatate s-au acordat termene de remediere si au fost 
aplicate sanctiuni contraventionale: 3 avertismente si 1 amenda in valoare  de 
4000 lei.  
          Avertismentele au fost aplicate, conform prevederilor OG 2/2001 , pentru: 
- lipsa autorizatiei sanitare de functionare, nerespectandu-se prevederile OMS 
nr.  1030/2009 (Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare - comuna 
Vidra) 
- neprelevarea numarului corespunzator de probe de apa in vederea analizarii, 
nerespectandu-se prevederilor art. 9 (1) din HG nr. 974/2004 cu modificarile si 
completarile ulterioare (Primaria com. Tulnici si Primaria com. Tifesti).  
 Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare - com. Vidra a fost 
sanctionat si cu amenda contravent ionala, conform H.G. nr. 857/2011, art. 7, lit. 
a, pentru neantocmirea regulamentului de exploatare, functionare si intretinere a 
instalatiilor centrale de aprovizionare cu apa aflate in administrare, respectiv a 
programului de monitorizare, nerespectand prevederile art.7 din Legea 
458/2002. 
     
Acţiunea de control privind verificarea respectării legislației în vigoare 
referitoare la materialele și obiectele destinate să vină în contact cu 
alimentul, în cadrul căreia  au fost verificate un număr de  8  unităţi ( 2 unități 
procesatoare de materiale şi obiecte destinate contactului direct cu produsele 
alimentare,  6 unităţi care utilizează materiale în contact cu  alimentele / 
ambalează produse alimentare). Au fost prelevate conform metodologiei 
elaborată de INSP "Evaluarea  factorilor de risc din materialele care vin în 
contact cu alimentele", 8 probe , pentru care s-au obţinut rezultate conforme.  

Acţiunea tematică de control în unităţile sanitare cu paturi, conform adresei MS   
nr.5300/20.07.2021, în care au fost verificate cele 5 unităţi sanitare cu paturi de stat de pe 
raza judeţului. Au fost identificate neconformităţi şi acordate termene de remediere pentru 
fiecare unitate sanitară controlată:  

SJU  Sf. Pantelimon  Focşani 

-lipsa  dotării spălătoriei din pavilionul central  cu calandru. Repararea calandrului 
spălătoriei din  clădirea din str. Comisia Centrală, nr.84. 
-  nedotarea blocului operator conform prevederilor OMS nr.914/2006 
 - neasigurarea pregătirii profesionale a personalului nou angajat din sterilizare, în domeniul 
sterilizării 
-nerespectarea destinaţiei spaţiilor în secţia de pediatrie 
- neasigurarea echipamentului de protecţie pentru personalul care manipulează deşeurile 
periculoase la depozitul central 
 
 
-nerespectarea duratei stocării temporare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală  
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- neasigurarea plaselor de protecţie împotriva vectorilor pentru toate spaţiile identificate 
neconforme 
- nefectuarea instruirii medicilor cu privire la gestionarea deşeurilor medicale, operaţiunilor 
de curăţare, dezinfecţie şi starilizare 
- nefectuarea corectă a înregistrărilor la nivelul blocului operator 
- lipsa dotării secţiei AŢI în conformitate cu prevederile OMS 1500/2009  
 
Spital Municipal Adjud 
 
-nerespectarea destinaţiei spaţiilor  
-lipsa plaselor împotriva vectorilor   . 
-neintocmirea/ completarea  graficelor de utilizare a lămpilor UV.  
- neinscripţionarea orei pe ambalajele materialului steril 
- nu exista numit  consilier pe probleme de siguranţă în domeniul gestionarii deşeurilor 
medicale 
- necunoaşterea şi neaplicarea de către personalul medical şi auxiliar  din compatrimentul 
ATI şi recuperare, medicina fizică şi balneologie a normelor privind curăţarea şi dezinfecţia. 
- neasigurarea în cadrul compartimentului CPIAAM a funcţiei de responsabil al politicii de 
utilizare a antibioticelor, conform prevederilor OMS nr.1101/2016 
 -neasigurarea surselor de oxigen conform OMS nr.914/2006 
- neasigurarea dozelor de vaccin antiHVB  pentru cazurile de accidente la personalul care 
manipulează deşeuri infecţioase 
-neutilizarea  sigiliilor pentru sacii galbeni de colectare a deşeurilor periculoase 
- neasigurarea celei de a două surse de apă potabilă  
 
Spital de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni 

- nerespectarea planului anual centralizat de instruire a personalului 
-lipsă containere mobile pentru transportul deşeurilor medicale de pe secţii până la 
depozitul central 
- neutilizarea sigiliilor la sacii galbeni de colectare a deşeurilor infecţioase 
- neasigurarea funcţiei de responsabil cu politica de administrare a antibioticelor. 
-lipsa  dotării spălătoriilor cu maşini de spălat cu barieră şi calandre. 
Spital orăşenesc Panciu - necunoaşterea de către personalul din secţia OG şi secţia de 
Medicină internă  a normelor cu privire la procedurile de dezinfecţie. 

-necompletarea  Planului de rezilienta faţă de recrudescenta  COVID-19, asumat, cu  
necesarul de echipamente, medicamente  şi personal, conform OMS nr.434/2021 şi 
neprezentarea spre avizare către DSP Vrancea. 

- neasigurarea funcţiei de responsabil al politicii de administrare a antibioticelor, conform 
prevederilor OMS nr. 1101/2016. 
 
- neasigurarea funcţiei de consilier pe probleme de siguranţă, conform prevederilor  
Spital NN SAveanu Vidra 
- nentocmirea  Planului de rezilienta faţă de recrudescenta  COVID-19, conform OMS 
nr.434/2021. 
- nerespectarea planului de autocontrol prin asigurarea de resurse financiare 
corespunzătoare. 
- neincluderea probelor de apă potabilă în graficul de recoltare în cadrul autocontrolului 
 
-neasigurarea componenței CPIAAM conform OMS nr.1101/2016. 
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-lipsa dispenserelor pentru prosoape de hârtie în saloane. 
 
 -lipsa autorizării sanitare a sursei proprii de apă potabilă. 
          În cadrul acţiunii tematice de control au fost aplicate 4 avertismente şi 5 amenzi în 
valoare de 5200 lei, pentru: 
- nerespectarea modului de colectare pe categorii a deşeurilor rezultate din activitatea 
medicală, conform HG 857/2011, art. 31, lit.a- 1 persoana fizică (as. medical Spital 
Municipal Adjud)-1200 lei 
- nererspectarea protocoalelor de lucru, conform HG 857/2011, art.32, lit.k- 2 persoane 
fizice (chinetoterapeuti Spital Municipal Adjud)-2000 lei 
-necunoasterea şi neaplicarea procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie, conform 
HG857/2011, art.32, lit.f -2 persoane fizice(infirmiere secţia recuperare, medicina fizică şi 
balneologie Spital Adjud)-2000 lei 
- necunoaşterea procedurii de dezinfecţie terminala- avertisment- 1 persoana fizică 
(infirmiera secţia recuperare, medicina fizică şi balneologie Spital Adjud)   
- necunoaşterea protocolului de dezinfecţie al unităţii sanitare-avertismet (infirmiera Spital 
orăşenesc Panciu) 
- neetichetarea corespunzătoare a ustensilelor de curăţenie şi utilizarea de produse 
dezinfectante aflate în recipiente neetichetate cu identitatea produsului- avertisment, 
personal de îngrijire la SJU"" Sf. Pantelimon" Focşani 
-neefectuarea corespunzătoare  curateniei- avertisment îngrijitoarei secţiei OG din SJU"Sf. 
Pantelimon"" Focşani. 
 
Acţiune tematică pentru verificarea respectării legislaţiei în domeniul 
aditivilor alimentari, în care au fost  controlate  6 unități producţie  (2 unităţi 
preparate carne, 1 brutărie  şi 3 laboratoare cofetărie) care în procesul 
tehnologic utilizează  aditivi alimentari şi  22 produse.  

 În urma derulării acțiunii de inspecție nu au fost depistate  neconformități 
în ceea ce priveşte condiţiile de depozitare, cerinţele de etichetare şi modul de 
dozare a produselor verificate.  

 La o unitate verificată (Laborator cofetărie), personalul angajat  nu a făcut 
dovada efectuării examenelor de laborator (examen coprobacteriologic şi 
coproparazitologic), nerespectanadu-se prevederile H.G. nr. 355/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a cursului pentru însuş irea noţiunilor 
fundamentale de igienă, încălcându -se prevederile Ord. M.S. nr. 1225/2003. 
Pentru neconformităţile constatate s -a dispus sancţionarea persoanei juridice  
cu amendă în valoare de  5000 lei , conform art. 5 din H.G. nr. 857/2011.  

Acţiune tematică  de control privind condiţiile de funcţionare în unităţile de dializă 
publice şi private, conform adresei MS  nr.667/25.06.2021, în care au fost verificate cele 
două unităţi existente pe raza judeţului:  staţia de hemodializa cu 5 aparate şi 4 paturi 
dializa peritoneală în cadrul compartimentului de nefrologie ale SJU "Sf. Pantelimon" 
Focşani şi  SC DIAVERUM ROMÂNIA SRL -Centru de Dializă şi Nefrologie Focşani, Calea 
Moldovei  nr.2.  
          În cadrul controlului s-au constatat  următoarele neconformităţi: 
- neînscrierea asistenţilor din staţia de hemodializa la cursul de atestare în hemodializă şi 
dializa peritoneală- conform prevederilor OMS nr.1315/2019, art.I. S-a recomandat termenul 
de înscriere, anul 2021 şi  respectarea  termenului de obţinere a atestatului, prevăzut  în 
art.I, anul 2024 
-nu există întocmite proceduri:  privind controlul bacteriologic al unităţii de dializă, procedura 
a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor cu COVID-19 la nivelul staţiei de HD, 
care să cuprindă şi recomandările Comisiei de nefrologie, procedura de identificare a 
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echipamentului de protecţie. S-a acordat termen de elaborare 60 zile, în răspunderea 
medicului nefrolog şi as.şef. -statia de hemodializa 
- în primul semestru al anului 2021 nu s-au înregistrat rapoartele trimestriale ale Comitetului 
de prevenire a iaam către Comitetul director, nerespectându-se prevederile OMS 
nr.1101/2016, cap. I, pct.3- statia de hemodializă 
-  controlulul anti-epidemic al personalului nu se efectuează conform prevederilor  
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat 
prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.1718/2004, ambele unitati 
            Pentru neconformităţile constatae s-au formulat recomandări şi s-au acordat 
termene de remediere. 
  
Acțiune de control pentru verificarea respectăii prevederilor legale în 
vigoare privind apele de îmbăiere , efectută în perioada 02.08.2021 - 
31.08.2021 în care s-au efectuat un număr de 6 controale la piscine exterioare, 
de pe raza județului Vrancea, verificându-se calitatea apei de îmbăiere prin 
prelevări de probe, cât şi prin teste rapide pentru determinarea clorului rezidual 
liber cât şi verificarea respectării normelor de igienă conform Ord. M.S. nr. 
119/2014, cu modficările și completările ulterioare.  

 Au fost prelevate  12 probe apa îmbaiere din care: 6 pentru analizarea 

microbiologică (parametrii determinați: nr. colonii la 37 ⁰C, escherichia coli, 
bacterii coliforme, pseudomonas aeruginosa) și 6 probe pentru analiza fizico -
chimică (parametrii determinați: clorul reziduual liber şi pH -ul), pentru care s-au 
obţinut rezultate conforme. 

  La o unitate au fost depistate următoarele neconformități:  

- necompletarea registrului pentru înscrierea rezultatelor buletinelor de analiză a 
apei, concentrațiilor dezinfectantului din apă, valorile pH -ului și temperatura 
apei, și a produselor biocide folosite, de către responsabilul de piscină, 
încălcându-se prevedrile art. 106 din Ord. M.S. nr. 119/2014, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- neîntreţinerea corespunzătoare a grupurile sanitare ale clienților și nedotarea 
cu materiale şi mijloace adecvate pentru igiena individuală, încălcându -se 
prevederile art. 50 din Ord. M.S. nr. 119/2014, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Pentru neconformitățile depistate a fost aplicată o sancțiune 
contravențională cu amendă de 1000 lei, conform art. 15 (d) din H.G. nr. 
857/2011. 

Acţiune tematică de control în unităţile de transfuzie sanguină din spitale 
şi centrele de transfuzie sanguină , conform adresei MS nr.898/18.10.2021 , în 
care au fost verificate unităţile de transfuzie sangiuna din structurile SJU  Sf. 
Pantelimon Focşani şi Spitalul Municipal Adjud, precum şi CTS Vrancea. În 
cadrul acţiunii temetice de controlau fost identificate neconfo rmităţi:  

    SJU "Sf. Pantelimon" Focșani :  

-lipsa  dotării  UTS cu centrifugă, termometru etalon, higrometru, eritrocite test, hârtie de 
filtru 
 - neintocmirea şi completarea graficelor de întreţinere, curăţare /dezgheţare a 
echipamentelor frigorifice. 
 -neintocmirea procedurii privind calificarea, mentemanta,  validarea echipamentelor critice. 
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 - neasigurarea personalului cu studii superioare la nivel uts   
-neactualizarea fișelor de post, cu responsabilităţi conform legislaţiei în vigoare. 
 
 
 -necompletarea în Fişa pacientului transfuzat cu  numărul de transfuzii administrate în 
antecedente.  
- neavizarea de către medicul coordonator UTS a unităţilor livrate pe secţii 
          Pentru neasigurea dotării corespunzătoare a fost sancţionată unitatea sanitară cu 
Avertisment, conform OG2/2001, art.7. 

 Spital Municipal Adjud nu deţine în dotarea UTS termometru etalon.       

In cadrul controlului efectuat la CTS Vrancea au fost formulate recomandări la 
neconformităţile identificate:     

- Revizuirea documentelor din cadrul Sistemului de Management al Calităţii,  actualizarea 
documentelor  de referinţă cu legislaţia în vigoare. Aplicarea prevederilor OMS 329/2018 
privind aprobarea Normelor şi Cerinţelor de bună practică cu privire la standardele şi 
specificaţiile pentru implementarea sistemului de calitate în unităţile sanitare care 
desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine. 

- Solicitarea obţinerii unei noi autorizaţii sanitare de funcţionare, dată fiind actuala structura 
funcţională care nu corespunde celei emise în baza Avizului sanitar de construire-
reamenajare nr.1581/09.10.2000.  

-Inscripţionarea (identificarea)  zonei de carantină. 

- Dotarea cu termohigrometre pentru monitorizarea temperaturii şi umidităţii în zonele din 
circuitul unităţilor de sânge şi componente sanguine. 

-Reinstruirea personalului cu privire la procedurile operaţionale, specifice activităţii în 
domeniul transfuziei sanguine. 

- Verificarea periodică a operaţiunilor de producţie, stocare, control şi transport al 
produselor pentru a garanta continuitatea lanţului de temperatură de la colectare până la 
distribuţie. 

- Depunerea documentaţiei la DSP Vrancea în vederea autorizării activităţii de transport a 
probelor biologice recoltate în puncte externe de recoltare (colecta mobila). 

          Pentru neefectuarea înregistrărilor rezultatelor controlului intern de calitate în zona de 
predonare, nerespectând prevederile OMS nr.329/2018, Capitol 11, subcapitol 2, pct. 7, a 
fost sancţionata cu Avertisment, conform OG2/2001, art.7, asistentul medical din 
compartimentul de predonare.  

Acţiune tematică de control privind verificarea unităţilor de învăţământ , 
conform adresei MS nr. 824/09.09.2021 desfăşurată în perioada 13.09.2021 - 
24.09.2021 în cadrul căreia au fost verificate 7 unităţi de învăţământ , 2 din 
mediul urban și 5 în mediul rural. Au fost identificate neconformităţi cu privire la:  

- lipsa autorizației sanitare de funcționare la o unitate de invatamant, 
încălcându-se prevederile Ord. M.S. nr. 1030/2009, cu modificările și 
completările ulterioare.  

-  neasigurarea asistenţei medicale copiilor în  2 unități de învățământ. Nu există 
încheiate contracte între administrația publică locală și medicii de familie, 
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conform Ordonanței nr. 162/2008.  

 În  2 cabinete medicale școlare  verificate au fost depistate următoarele 
neconformități: 

- lipsa dotării cu medicamente conform baremului, încălcându -se Anexa 2  din 
Ord. M.S. nr. 438/2021; 

- nu există racord la apă curentă caldă, încălcându -se prevederile art. 18 din 
Ord. M.S. nr. 438/2021. A fost acordat termen de remediere de 10 zile pentru 
dotarea cabinetului cu un boyler electric pentru furnizarea apei calde;  

- personalul medical nu cunoaște modul de colectare, codul și durata stocării 
temporare  a deșeurilor rezultate din activitatea medicală. Colectarea se face în 
recipienți neinscripționați, încalcindu -se prevederile art. 15 din Ord. M.S. nr. 
1226/2012. Personalul medical a fost sancționat cu Avertisment, conform 
Odonanței nr. 2/2001, art. 7.  

 - Nu se sigură măsurile de protecție la ferestre, casa scării și oriunde este 
necesar pentru prevenirea accidentelor prin cădere ale copiilor de la nivelul 
încăperilor situate la etaj pentru 3 unităţi şcolare, încălcându -se prevederile art. 
8 din Ord. M.S. nr. 1456/2020.  

 - La 4 unităţi de învăţământ nu există montate în dreptul sobelor paravane 
protectoare pentru a evita posibilitatea accidentelor prin arsuri, încalcindu -se 
prevederile art. 8, alin. e) din Ord. M.S. nr. 1456/2020.  

- În două unități de învățământ  nu există asigurat vestiar pen tru păstrarea 
separată a hainelor și, respectiv a echipamentului de protecție a personalului de 
îngrijire, nerespectându-se prevederile art. 15 (3) din Ord. M.S. nr. 1456/2020.  

- Nu există asigurate oficii de curățenie prevăzute cu lavoar cu apă caldă și r ece 
pentru depozitarea ustensilelor, substanțelor și materialelor necesare efectuării 
operațiunilor de curățenie și dezinfecție cât și pentru prelucrarea sanitară a 
acestora, încălcându-se prevederile art. 15, alin. 1 din Ord. M.S. nr. 1456/2020.  
   

-La o unitate de învățământ  personalul de curățenie și cel responsabil cu 
primirea, păstrarea și distribuirea produselor alimentare prin Programul pentru 
școli al României,  nu fac dovada efectuării cursului pentru însușirea noțiunilor 
fundamentale de igienă, încălcându-se prevederile Ord. M.S. nr. 1225/2003.  
Neconformitatea a fost parțial remediată prin dovada înscrierii la cursul pentru 
însușirea noțiunilor fundamentale de igienă.  

 Pentru neconformitățile constatate s-au aplicat  5 sancțiuni 
contravenționale cu Avertisment (unui cadru medical și 4 personalului de 
curățenie) și au fost acordate termene de remediere.  

        Urmare a adresei MS-ISS nr.843/17.09.2021   au fost efectuate un număr 
de 8 acţiuni de control la unităţi de învăţământ preuniversitar, astf el: 2 creşe, 2 
grădiniţe cu program normal, 2 grădiniţe cu program prelungit şi 2 unităţi de tip 
after school. Au fost identificate neconformităţi:  
-  grădiniţa cu program prelungit funcţionează fără autorizaţie sanitară de 
funcţionare, nerespectându-se prevederile Ord.MS nr.1030/2009 .  Cabinetul 
medical nu deţine autorizaţie sanitară de funcţionare  
- unitate after school nu este dotată cu sistem de protecţie împotriva 
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accidentelor prin cădere. Aceeași unitate nu a făcut dovada efectuării 
dezinsecţiei şi deratizării  
Au fost aplicate sanctiuni astfel:  
1.sancţionarea contravenţională cu Avertisment conform OG 2/ 2001, art.7, a personalului 
de îngrijire de la grădiniţă cu program normal Dumbrăveni, pentru necunoaşterea 
modului de utilizare şi a timpilor de acţiune a produselor biocide, nerespectând 
prevederile Ord.nr.1456/2020 , art.15, alin.1. 
2.sancţionarea contravenţională  cu Avertisment conform OG 2/ 2001, art.7, a 
administratorului unităţii after school, pentru lipsa documentaţiei(contract/factura) 
care atestă spălarea lenjeriei.  
- sancţionarea cu amendă în valoare de 1000 lei pentru nepurtarea măştii de protecţie în 
interiorul sălii de clasa de către personalul didactic, nerespectând prevederile Legii 55/2020, 
art. 5, alin.(2), lit.d. 
  
Acţiune tematică de control privind verificarea alimentelor cu destinaţie nutriţională 
specială , inclusiv controlul etichetării privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise 
pe acestea , conform adresei MS nr. 851/22.09.2021, în care au fost controlate  4  unități de 
desfacere tip supermarketuri. Au fost  verificate 9 produse alimentare (alimente cu 
destinație nutrițională specială destinare sugarilor și copiilor de vârstă mică) din punct de 
vedere al respectării cerințelor de etichetare şi al utilizării mențiunilor de sănătate.   

 În conformitate cu metodologia privind "EVALUAREA RISCULUI CHIMIC ŞI 
BACTERIOLOGIC AL ALIMENTELOR DESTINATE UNOR GRUPURI  SPECIFICE", au 
fost  prelevate un număr de 11 probe alimentare conform metodologiei și trimise în vederea 
analizării către laboratoarele din cadrul C.R.S.P. Cluj şi CRSP Iași astfel: 

- 1 probă preparate pe bază de cereale prelucrate pentru sugari și copii de vârstă mică - în 
vederea determinării nivelurilor de pesticide; 

- 1 probă  preparate pentru sugari și formule de continuare comercializate sub formă de praf  
- în vederea determinării Pb, Hg, Al şi As; 

- 1 probă alimente pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, etichetate și 
vândute ca atare - în vederea determinării Pb, Hg, Al şi As; 

- 1 probă alimente destinate unor scopuri medicale speciale, destinate în mod specific 
sugarilor și copiilor de vârstă mică comercializate sub formă de praf sau formă lichidă - în 
vederea determinării Pb, Hg, Al şi As; 

- 1 probă preparate pentru copii și preparate pe bază de cereale prelucrate pentru sugari și 
copii de vârstă mică în conservă, „conservate” - pentru determinarea staniului; 

- 1 probă alimente pe bază de cereale prelucrate - pentru determinarea benzo(a)piren, 
benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten şi crisen; 

- 1 probă preparate pentru sugari sub formă de praf - pentru determinarea melaminei; 

- 2 probe din  alimente destinate unor scopuri medicale speciale realizate pentru a satisface 
cerințele nutriționale ale sugarilor și ale copiilor de vârstă mică și formule de început 
deshidratate - pentru analiza parametrilor microbiologici (Listeria monocytogenes şi 
Enterobacter sakazakii); 

- 1 probă preparate de continuare (formule de continuare sub formă de pulbere) - pentru 
determinarea nivelului de micotoxine/Aflatoxine; 

- 1 probă preparate pe bază de cereale - pentru determinarea nivelului de nitrați (proba a 
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fost analizată la nivelul D.S.P. -ului). 

 S-a întocmit fișa de control la un număr de 9 produse alimentare.  

Acţiunea tematică de control pentru verificarea produselor cosmetice, desfăşurata 
conform adresei MS  nr. 797/20.08.2021, în perioada 04.10-28.10.2021. 

Au fost controlate 11 unităţi de desfacere şi 90 de produse cosmetice: 70 rujuri, 5 balsam 
de buze, 15 creme etichetate "bio/''natural"/ "organic". 

          Au fost identificate următoarele neconformităţi: 

-distribuitorul din România nu este notificat în CPNP, nerepectându-se prevederile art.13, 
alin.3 din  Regulamentul  (CE) nr. 1223/2009: 14 produse 

- produse cosmetice care nu sunt notificate în CPNP: 4 produse cosmetice 

- Neconformităţi  la etichetare s-au identificat astfel: 2 produse cosmetice-  Editt- balsam de 
buze (ref.CPNP  1590877) -  prezintă  lista ingredientelor cu denumirile INCI ale 
substanţelor din compoziție, inscripționată pe etichetă,  diferită de cea prezentată în CPNP.  

- VERRI Longlasting waterproof perfect Mach Lipstick, ruj-  eticheta atașata cu o listă de 
ingrediente diferită de cea a producătorului, cu denumiri INCI eronate ale substanţelor din 
compoziţie (,,menilparaben", "acid de fier", "mică glicol", "butilen"). 
          În cadrul acţiunii de control s-au prelevat  următoarele probe, în conformitate cu 
Metodologia privind supravegherea produselor cosmetice în relaţie cu sănătatea umană 
(2021): RIMEL LONDON -PROVOCALIPS , nuanţa  550 -ruj (determinarea acidului benzoic 
şi parabenilor), wet n wild, nuanţa 1432E, ruj (determinare acid sorbic), REVOLUTION,  
nuanţa CHAUFFEUR-ruj (determinări microbiologice), trend IT UP ULTRA MATTE 
LIPSTICK, nuanţa  420-ruj (determinarea plumbului şi cadmiului). 

                  Au fost oprite de la comercializare:  12 bucăţi din rujul VERRI Longlasting 
waterproof perfect Mach Lipstick, 20 bucăţi din  Editt- balsam de buze şi 4 bucăţi din rujul 
PIOVE beft the for lipstick, 16 bucăţi din rujul GUDABEAUTY  Velvet Lip Glaze.    
          
Acțiunea tematică de control privind verificarea respectării conformităţii 
cabinetelor de medicină dentară la prevederile legale în vigoare, inclusiv 
verificarea  respectării prevederilor art.10 Amalgamul dentar din 
Rgulamentul nr.2017/852 privind mercurul şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr.1102/2008, în care au fost verificate 18 cabinete de medicină dentară (16 în 
mediul urban şi 2 în mediul rural). Deficiențele constatate au fost cu privire la:  
 
 -neafişarea măsurilor de protecţie şi distanţare socială la întrarea în cabinetul 
stomatologic;  
- neasigurarea unui stoc de echipamente de protecţie şi dezinfectanţi, 
efectuarea triajului epidemiologic şi necompletarea chestionarului de triaj 
epidemilogic,  
- nepurtarea echipamentului de protecţie specific pandemiei de COVID -19. 
-neefectuarea controlul eficienţei sterilizării şi asigurării trasabilităţii 
instrumentarului supus sterilizării, conform prevederilor OMS nr.1761/2021.  
-neaigurarea dotării cu trusa de urgenţă  
-neintocmirea evidențelor specifice activităţii  
-necolectarea şi stocarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, cum este 
prevăzută în OMS nr.1226/2012, art. 34.  
- l ipsa dotării cu apa caldă nerespectând prevederile OMS nr.1338/2007, art.6  
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-neasigurarea  cantităţilor suficiente de materiale şi produse pentru curăţenie  
-neutilizarea echipamentului de sterilizare conform prevederilor OMS 
nr.1761/2021, art.44 (utilizarea metodei de sterilizare cu aer cald).  
-lipsa dotării sălii de aşteptare cu scaune care să permită distanţarea fizică (1,5 -
2m) şi dezinfecţia acestora  
- neinstruirea personalului medical  cu privire la operaţiunile de dezinfecţie şi 
sterilizare a instrumentarului  
-neasigurarea de recipienţi conformi pentru colectarea deşeurilor re zultate din 
activitatea medicală  
- necompletarea registrului de consultaţii  
-neintocmirea de proceduri cu privire la curăţare, dezinfecţie, sterilizare şi 
respectarea acestora de către întreg personalul  
-neinscripţionarea ambalajelor cu material steril conform OMS nr. 1761/2021 
(dată, oră, nr. ciclu, iniţiale persoană responsabilă)  
- neintocmirea instrucţiunii de utilizare a autoclavului şi afişarea la loc vizibil  
- neintocmirea şi afişarea instrucţiunilor de utilizare a sterilizatorului la loc vizibil  
- necompletarea chestionarului de evaluare a stării generale pentru fiecare 
pacient 
- nefectuarea verificării trimestriale a autoclavului conform prevederilor OMS 
nr.1761/2021, art. 60.  
-neinstruirea personalului în domeniul sterilizării, conform prevederilo r OMS 
nr.1761/2021. 
          În cadrul acţiunii tematice de control au fost aplicate a avertismente şi 7 
amenzi în valoare de 26000 lei, conform prevederilor HG 857/2011, art.33, lit b, 
art.32, lit.i, lit. g, art.30, lit.h.  
 
           
Acțiune de control privind verificarea respectării legislației în vigoare referitoare la 
mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare, conform 
adresa MS 941/10.11.2021, desfăşurată în perioada 06.12.2021 - 14.12.2021, în care au 
fost controlate 6  unități de desfacere tip supermarketuri și verificate 13  produse alimentare  
(alimente cu adaos de vitamine și minerale ) din punct de vedere al respectării cerințelor de 
etichetare şi al utilizării mențiunilor de sănătate.  S-a întocmit fișa de control la un număr de 
13  produse  alimentare.  

Produsul CEREAL COOKIE - Cereale cu gust de ciocolată cu adaos de 7 vitamine,calciu şi 
fier  nu a fost identificat ca  notificat în lista MS, încălcându-se prevederile Ordinului nr. 
369/61/291/2010. 

          În cadrul acţiunii de control efectuată la adresa MS-ISS nr 161/15.03.2021 în vederea 
verificării măsurilor instituite pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, în domeniul "sănătate" au fost aplicate 5 sancţiuni ( 2 amenzi şi 3 avertismente) 
persoanelor fizice angajate ale  cabinetelor de stomatologie pentru: 

-aplicarea altei metode de sterilizare decât cea prevăzută în legislaţia saniatră în vigoare, 
conform HG 857/2011, art. 32, lit.i- 1 persoana fizică 

-nerespectarea modului de colectare pe categorii şi de depozitare temporară, 
nerespectându-se prevederile OMS 1226/2012, conform HG 857/2011, art.31, lit. a- 1 
persoana fizică 

- necompletarea chestionarului de triaj epidemiologic şi a chestionarului de evaluare a stării 
generale, pentru toţi pacienţii de către medicul sttomatolog, nerespectând prevederile OMS 
nr.828/2020. - avertisment, persoanei fizice 
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-lipsa dotării cu măşti de protecţie respiratorie tip FPP2/KN95 - avertisment, persoanei fizice 

-nepurtarea protecţiei faciale, capelina şi botoşi de unică folosinta- avertisment, persoanei 
fizice 

          În perioadele 01.02-02.02.2021 şi 13.12-14.12.2021 au fost efectuate 4 recontroale 
pentru verificarea stadiului implementării măsurilor dispuse în cadrul acţiunii tematice din 
noiembrie 2020 în cadrul secţiilor ATI. 

          În domeniul mediu de viaţă al populaţiei -zone de lociut au fost efectuate 32 de 
controale şi 7 recontroale, la sesizările primite din partea cetăţenilor cu privire la 
nerespectarea prevederilor OMS nr.119/2014.  Au fost aplicate 7 amenzi în valoare de 
22.000 lei pentru :  

-indepartarea deşeurilor de grajd pe alte locuri decât cele stabilite de legislaţia în vigoare, 
conform HG 857/2011, art.14, lit.b - 1 persoana fizică 

-nerespectarea de către persoanele fizice a normelor de igienă în vigoare care 
reglementează zonele de locuit ( amplasarea de adăposturi pentru animale comunitare la 
distanţa necorespunzătoare faţă de locuinţe, şi nerespectarea termenului de relocare stabilit 
de primărie) - 1 persoana fizică, conform HG 857/2011, art.6, lit.c 

- nerespectarea distanețelor minime de protecţie sanitară stabilite de OMS nr.119/2014, 
conform HG 857/2011, art.6, lit.d -4 persoane fizice. 

         La sesizarea Avocatului Poporului  a fost sancţionata în data de 18.05.2021 Școala 
gimnaziala Tănăsoaia pentru nerespectarea normelor de igienă în vigoare specifice 
unităţilor de învăţământ preşcolar (grupuri sanitare fără alimentare cu apa, lipsa apei 
curente). 

          A fost aplicat avertisment unei societăţi comerciale prestatoare de servicii funerare 
amolasata în curtea SJU SF. Pantelimon Focşani pentru afişarea de panouri publicitare, 
nerespectând prevedrile  art. 23 din Legea 102/2004.  

          La sesizare a fost sancţionată cu avertisment 1 persoana fizică pentru neefectuarea 
instruirii privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, nerespectând prevederrile 
OMS 1225/2003. 

          La sesizări a fost aplicată amendă în valoare de 20.000 lei şi sancţiune 
complementară de suspendare a activităţii , conform HG 857/2011, art.3, lit.h şi art. 62 
alin.(1) la două societăţi comerciale care desfăşoară activitate în domeniul alimentaţiei 
publice. 

           

          În vederea verificării respectării măsurilor de prevenire şi comabatere a răspândirii 
virusului COVID-19 au fost verificate 712 unităţi ( unităţi comerciale, unităţi de alimentaţie 
publică, instituţii) în cadrul acţiunilor de control cu echipe mixte (DSV, ITM, IJJ), organizate 
de IPJ Vrancea. Au fost aplicate 7 avertismente persoanelor fizice pentru nerespectarea 
măsurilor de protecţie individuale împotriva răspândirii COVID-19, la sesizări din partea 
cetăţenilor . 

          O sancţiune în valoare de 5000 lei a fost aplicată unei persoane juridice pentru 
nerespectarea regimului produselor bocide, conform HG 857/2011, art.58, lit b, care 
comercializa un produs biocid care nu deţine aviz de punere pe piaţă.  

          În contextul apariţiei a trrei focare în infecţie cu virusul SARS-CoV-2 la SJU Sf. 
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Pantelimon Focşani, din dispoziţia Directorului executiv al DSP Vrancea, in data de 
13.09.2021 au fost verificate secţiile de chirurgie şi ortopedie. Au fost aplicate 2 
avertismente în secţia de chirurgie  infirmierelor pentru necunoaşterea şi neaplicarea 
tehnicilor de dezinfecţie şi 1 avertisment infirmierei din secţia de ortopedie pentru 
neetichetarea corectă a recipientului utilizat pentru dezinfecţia veselei.   

          Urmare a notificărilor interne ale compartimentului " Evaluarea factorilor de risc din 
mediul de viaţă şi de muncă" , cu  privire la neconformităţi constatate la nivelul sistemelor 
centrale de alimentare cu apă din judeţ  şi a adresei Consiliului Judeţean Vrancea din 
13.09. 2021 au fost verificate 4 instalaţii de apă potabilă. Au fost aplicate 4 avertismente 
primăriilor ( Tulnici, Voloscani, Jariştea, Slobozia Ciorăşti), în calitate de producători şi 
distribuitori pentru neefectuarea monitorizării de control a apei potabile cu frecvenţa 
prevăzută în Legea 458/2002. Primăria Corbiţa a fost sancţionata cu amendă în valoare de 
4000 lei conform HG 857/2011, art. 7, lit.a pentru neintocmirea regulamentului de 
exploatare, funcţionare şi întreţinere a instalaţiei centrale de aprovizionare cu apă.  

          În cadrul acţiunii de control zilnic de monitorizare a paturilor ATI a fost aplicată o 
amendă  în valoare de 1000 lei unei persoane fizice din secţia ATI a SJU Sf. Pantelimon 
Focşani (as. medical), conform HG 857/2011, art.32, lit.k, pentru nerespectarea 
protocoalelor de lucru. 

          Conform adresei MS-ISS nr.581/02.12.2020 cu privire la dezinfectanţi neconformi 
identificaţi în RAPEX au fost verificate 9 unităţi de desfacere (5 centre comerciale şi  4 
farmacii), în care nu au fost identificate produsele menţionate în adresa. 

           

În domeniul alimentului, au fost efectuate  verificări ca urmare a notificării prin sistemul de 
alertă rapidă SRAAF, astfel: 

-  alertă internă nr.027/03.03.2021,  referitore la migrarea de amine aromatice, materiale în 
contact cu alimentul în ustensile de bucătărie: Lingura lot. 316048, Tel lot. 316049, 
Spumiera lot. 316050, Polonic lot. 316051, Spatula lot. 316052, Zdrobitor de cartofi 
lor.316053, s-au verificat cele patru unităţi comerciale existente la nivelul judeţului Vrancea, 
aparţinând SC PEPCO RETAIL SRL, str. Ceasornicului, nr. 17, et.3, sector 1, Bucureşti, 
neidentificandu-se loturile incriminate. 
- alertă internă nr. 123/11.08.2021 privind suplimentele alimentare ce au în compoziţie 
carbonat de calciu în care s-a depistat oxid de etilena peste limita maxim admisă au fost 
verificaţi 3 retaileri şi nu au fost identificate produsele incriminate. 
- alertă nr.142/02.09.2021, privind oxidul de etilena în ingredient utilizat în suplimentele 
alimentare produse de ALEVIA SRL, Suceava, au fost efectuate 6 controale la retailerii din 
lista de distribuţie 
- nr.123/11.08.2021a suplimentelor alimentare care au în compoziţie carbonat de calciu în 
care s-a depistat oxid de etilena peste LMA, produse de ALEVIA SRL, Suceava, au fost 
efectuate 28 controale la retaileri 
-  nr.218/06.12.2021 ( produsul Ganglolife x6 capsule, lot E26830, exp. 31.07.2023)  şi 
228/20.12.2021 (prezența oxidului de etilenă în pudră de orez verede) cu privire la prezența 
oxidului de etilenă peste limita maximă admisă în suplimente alimentare, au fost verificate 3 
unităţi în care nu au fost identificate loturile incriminate. 
          În data de 26.04.2021 au fost verificate trei unităţi de desfacere din reţeaua Lidl 
Discount pentru   verificarea produsului LORD NELSON amestec aromatizat pentru infuzie 
cu aroma de portocale şi adaos de vitamina C, ca urmare a lipsei notificării, identificată de 
inspectorii din cadrul DSP Dâmboviţa. 
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         Conform prevederiilor Legii 359/2004 au fost verificate 60 unităţi . 
 
            În perioada 30.12-31.12.2021 au fost aplicate 30 amenzi în valoare de 60.000 lei 
persoanelor care nu au respectat obligaţia de a completa Formularul digital de intrare în 
România, conform prevederilor OUG nr.129/2021, art.1 si art.2, alin.4.  
              În cadrul acţiunilor tematice de control şi al acţiunilor speciale ( vizite de 
delegaţii oficiale) s-au recoltat  64 probe de aliment pentru care s-au obţinut  
rezultate conforme.   

          În anul 2021 au fost verificate, analizate şi soluţ ionate aspectele sesizate 
în 41 de petiţii formulate de cetăţeni şi instituţii publice, altele decât cele cu 
referire la mediul de viaţă al populaţiei.  
                    Activitatea juridică a înregistrat 4 plângeri împotriva proceselor 
verbale de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii. Numărul de 
dosare soluţionate de judecătoria teritorială a fost de 3, din care 2 în favoarea 
persoanei juridice şi 1 dosar în favoarea persoanei fizice.  
 
CAP.  IV RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE ASISTENȚĂ MADICALĂ 
COMUNITARĂ 
 
Activitatea de asistenţă medicală comunitara a fost coordonată tehnic şi metodologic de 
către personalul Serviciul Control în Sănătate Publică, conform prevederilor HG 324/2019.  
A fost   monitorizată  şi controlată activitatea celor 55 de asistenţi medicali comunitari şi a 
celor 8 mediatori sanitari existenţi la nivelul judeţului Vrancea, din aplicaţia amcmsr.gov.ro. 
Au fost analizate spre avizare planurile anuale de asistenţă medicală comunitara elaborate 
de UAT. Au fost identificate nevoile de formare profesională a personalului de specialitate 
din asistenta medicală comunitara şi informarea UAT-urilor cu privire la acest aspect. 
Coordonatorul activităţii de asistenţă medicală comunitara a participat ca membru în 
comisiile de examinare (3 participări). A fost promovată înfiinţarea de centre comunitare la 
nivelul UAT-urilor. S-a acordat sprijin în distribuirea mijlocului de transport pentru 
desfăşurarea activităţii de asistenţă medicală comunitara. 
                    Activitatea celor 5 asistenţi medicali comunitari care îşi desfăşoară activitatea 
în cadrul proiectului POCU 122607 cu titlul "Crearea şi implementarea serviciilor comunitare 
integrate prin combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale", implementat în parteneriat cu 
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, în calitate de lider de Proiect, Ministerul Educaţiei 
Naţionale, în calitate de partener 1 şi Ministerul Sănătăţii, în calitate de partener 2, a fost 
raportată lunar. 
 
CAP.  V - RAPORTUL BIROULUI DE AVIZE ȘI AUTORIZAȚII 
 
In cursul anului 2021 compartimentul a desfasurat urmatoarele activitati: 
- am primit si inregistrat un numar de 567 cereri cu documentele specifice 
obiectivului/activitatii; 
- am eliberat pentru cererile primite: 
 

 221 notificari de asistenta de sanatate publica pentru proiecte, 

 56 autorizatii sanitare de functionare, 

 18 vize anuale autorizatii sanitare de functionare, 

 122 notificari de certificare a conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica, 
 
conform prevederilor Ord. MS nr.1030/2009 cu modificarile si completarile ulterioare ; 
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- au fost inregistrate un numar de 2547 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 ; 
- 14 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. 
 
 

NOTIFICARI 
PROIECTE 

AUTORIZATII 
SANITARE DE 
FUNCTIONARE 

NOTIFICARI 
CERTIFICARE 

CONFORMITATE 

VIZA ANUALA 
AUTORIZATIE 

SANITARA 

DECLARATII 
PE PROPRIE 

RASPUNDERE 
Reg. comertului 

221 56 122 18 2547 
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Cap. VI  RAPORTUL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN 
SĂNĂTATE  PUBLICĂ 
 
 Laboratorul  de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica    deserveşte   
compartimentele din cadrul D.S.P.VRANCEA : Supraveghere epidemiologica si control boli 
transmisibile,Evaluarea factorilor de risc din mediul de viata si de munca, Control in 
Sanatate Publica- prin probe recoltate in cadrul programelor naţionale de  supraveghere, 
prevenire şi control a bolilor infecţioase, a infecţiilor  asociate asistentei medicale, a 
condiţiilor igienico- sanitare  a  mediului (apa si aliment), toxinfectii alimentare, alte  situatii 
cu risc epidemiologic (pandemii, inundatii,  etc.). 
  De asemenea sunt efectuate analize la cerere si pe baza de contracte atat 
pentru persoane fizice cat si pentru  societati comerciale private si  institutii bugetare . 
  Laboratorul  este subordonat ca activitate Ministerului Sanatatii asigurand 
colaborarea permanenta  cu  centrele  de  referinţă  din  Institutul  Cantacuzino  Bucureşti, 
Institutul  National de Sanatate Publica  Bucureşti, Centrul Regional de Sanatate Publica 
Iasi. 
 In anul 2021  Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sănătate Publică -DSP 
Vrancea  a fost certificat  RENAR  conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 -CERTIFICAT DE 
ACREDITARE Nr.LI  1158 emis in data de 26.08.2020 .  

          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.577 din 
12.06.2020. 

 Laboratorul  de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica cuprinde   urmatoarele 
departamente: 
 I- DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC avand compartimentele : 
   - Imunologie-Serologie (Laborator Serologie virusologică, Laborator Serologie 
bacterianăşi parazitologică) 
   - Microbiologie epidemiologica (-Laborator Enterobacterioze, -Laborator Infecţii 
aerogene, Parazitologie) 
   - Microbiologie sanitara(-Laborator Microbiologia mediului (apă,aer,etc.) -                                     
Laborator Microbiologia alimentului,  ) 
   -Conditii igienico-sanitare. 
II.CHIMIE SANITARA 
  -Chimie sanitara apa, chimie sanitara aliment 
III.TOXICOLOGIE 
IV.DIAGNOSTIC MOLECULAR  SARS CoV2- departament infiintat luna aprilie 2020 in 
urma necesitatii cresterii capacitatii de testare pentru infectia SARS CoV2. 
 
I. - DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC- 
  1. Compartiment Imunologie-Serologie – total probe analizate 5848 din care: 
a) în cadrul programului de luptă impotriva infecţiei HIV/SIDA s-au analizat   3381 probe  
(teste Elisa si teste rapide) din care 8 teste pozitive, confirmate  prin Western Blot la 
Laboratorul de referinta al Institutului Dr. I.Cantacuzino Bucuresti. 2121 teste s-au efectuat 
la gravide din care 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 . 
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b)  au fost efectuate teste pentru diagnosticul serologic al infectiei cu Treponema pallidum 
(sifilis)  2218  probe testate prin: 

     - test   VDRL – 137 probe  cu  75  probe pozitive din care 41 la gravide cu 29 pozitive;  

     - test specific de confirmare TPHA –2081 probe cu  81 probe pozitive, din care 1921 la 
gravide  cu 34 pozitive , nou nascuti-59 cu 23 probe pozitive. 

     - test VDRL carbon pentru cuplurile mamă-nou născut în cadrul infecţiei treponemice 
neonatale (transmitere materno-fetala) 41  probe cu 29 probe pozitive,  

 

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- 39 probe cu  3 pozitive pentru hepatita tip A;  

       - de tip IgM HBc - 32  probe cu 10 pozitive pentru hepatita de tip B  

       - de tip IgM HVC - 19  probe cu 2 pozitive pentru hepatita de tip C  

 Alti markeri hepatita: 

    - Antigenul HBs – 44 probe   cu 4 probe pozitive, 

    - Anticorpii anti HCV – 42 probe cu 2  probe pozitive . 
Tot pentru  diagnostic serologic au  fost efectuate 15 probe Trichinella Spiralis cu 9 pozitivi. 
Au fost trimise pentru diagnostic si confirmari un numar de 58 probe - leptospira 22, rujeola-
rubeola 3,borellia1 8, meningita-8, hantavirus-2, gripa 3, virus urlian-1,Botulism-ser-1 . 

2. Compartiment   microbiologie epidemiologică – total  probe   182  la care s-au facut  
362 determinari din care : 

- Coproculturi –total 117 probe cu 273 determinari- solicitate în următoarele situaţii: 
diagnostic al bolii diareice acute -probe sectia contagioase, controale periodice, 
investigarea focarelor de toxiinfecţie alimentară, probe la cerere . Au fost analizate un 
număr de - 85  probe pentru diagnosticul BDA, din care 16  pozitive (3 Salmonella BO 
(O:4,5) ,2 Salmonella CO (O:6,7,8) , 5 coli enteropatogen(3 E.Coli -O55 , 2 E.Coli -O119 ),  
5 Pseudomonas, 1 Klebsiella ) , 32 probe in cadrul controlului periodic. 

- Examene coproparazitologice în număr de 18  examene pentru control periodic din care 0  
pozitive . 

- Exudate  nazale si faringiene - in numar de  26 probe cu 50 determinari  (2 probe pentru 
suspiciune TIA ,24 probe angina cu pozitiv 5( stafilococ auriu), . Mentionam ca nu au fost 
focare de scarlatina.  

-Antibiograme- 21 

3. Compartiment  de microbiologia sanitara total probe 3946 cu 16804 determinari. 

   Ape potabile – total probe analizate 3554 cu 15.853 determinari pentru  diferiţi parametri 
microbiologici: numar total de germeni, bacterii coliforme, E. coli, Enterococi, 
Pseudomonas aeruginosa, ş.a.251 necorespunzatoare. 

    Ape nepotabile-92 probe cu 403 determinari 

    Ape sterile (dializa)- 211 cu 211 determinari 
    Au fost analizate  89 probe de aliment cu 337 determinari  dintre care 2alimente cu 
suspiciune TIA-. 



Pagină 45 din 73 
Raport de activitate - DSP Vrancea 
pe anul 2021 

4. Conditii igienico-sanitare  in unitaţi sanitare, coditii de igiena in alte unitati prin 
determinari la cerere, suspiciuni TIA. 

Total probe analizate - 1647 probe cu 3900 determinari   

-aeromicrofloră unitati sanitare si la cerere=525 cu 1050 determinari 

-aeromicrofloră medicina muncii la cerere=367 cu 1101 determinari 

         -condiţii igienico-sanitare=490 probe cu 1484 determinari  (TIA 9 probe) 
- controlul sterilitaţii = 44 probe 

-eficienta sterilizarii- 221 probe. 

 
LABORATORUL  DE CHIMIE SANITARĂ 

 
 
             În anul 2021 laboratorul de chimie sanitară a apei şi alimentului a efectuat 4569 
determinări ( din care 212 necorespunzătoare ) pentru 1542 probe ( din care 183 probe 
necorespunzătoare )   . 
 
             I. Laboratorul de chimie sanitară a alimentului a efectuat 119 determinări ( din care 
24 necorespunzătoare ) 
 pentru 60 probe ( din care 17 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 4450 determinări ( din care 188 
necorespunzătoare ) la un număr de 1482 probe ( din care 166 probe necorespunzătoare ) . 
Activitatea s - a derulat cu obiectivele : 
              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  . 
               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  

      In cursul anulului 2021, s-au efectuat 5992 de determinari de noxe fizice si chimice-  
      S-au recoltat si lucrat urmatoarele grupe de noxe :  
I. Probe de noxe chimice, pulberi, pulberi cu cuart, gaze si vapori iritanti: 
 - 122 probe-122 determinari  din care  10 probe neconforme  
 
II : noxe fizice –determinari fizice -5870  
1. microclimat - 2223 probe cu 2223 determinari - din care 846 neconforme  
2. iluminat -495 de probe cu 495 determinari (fara depasiri)  
3. zgomot -3152 de probe cu 3152 determinari din care 910 neconforme 
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IV.DIAGNOSTIC MOLECULAR  SARS CoV2 
 
  In anul 2021 au fost efectuate 41143 teste RT-PCR. - 5057 teste au fost pozitive.      
Secventieri Babes si Matei Bals - 155 
Secventieri Cantacuzino - 6  
 
 
Cap.  VII RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ÎN 
SĂNĂTATE PUBLICĂ 
 
 În compartimentul statistică și informatică în sănătate publică și-au desfășurat  
activitatea  în anul 2021, 3 persoane. Activitatea a fost îngreunată de condițiile 
epidemiologice ,  de faptul că nu toți medicii de familie au cunoștințe IT și de transmiterea 
de către medici și spitale a unor situații statistice incorecte.  
Există probleme deosebite în colectarea situațiilor statistice de la unitățile sanitare din 
domeniul privat. 
 În domeniul statistică s-au desfășurat următoarele activități: 
-  validarea rapoartelor cu evidente primare si centralizatoare raportate 
-  s-a efectuat verificarea și codificarea fiselor de deces perinatale, sub 1 an si 1-4 ani, fise 
de deces mamă, trimiterea lor la CNS ISP București 
-  s-a realizat evidența primară, indiferent de forma de organizare, privat sau public, 
medicina primara 
sau de specialitate 
- organizarea  și întretinerea bazei de date județene  
- Completarea rapoartelor SAN și SINTEZA - starea de sănătate a populației din județ, 
- Completarea rapoartelor anuale către ISP privind populația, morbiditatea și mortalitatea, 
pe cauze de boala și grupe de vârstă: 
- au fost puse la dispozitia structurilor externe si interne date statistice, cu acordul directorul 
executiv; 
-  s-au transmis informări operative la Centrul National de Statistica si Informatica in 
Sanatate Publică Bucuresti, 
- monitorizarea bolnavilor inregistrati cu TBC si trimiterea fiselor la Institutul National de 
Pneumoftiziologie Marius Nasta 
- centralizarea darilor de seama pe județ și copletarea centralizatoarelor de prevalența și 
incidență 
- verificarea, centralizarea și transmiterea la Centrul National de Statistică și Informatică în 
Sanatate Publică a dărilor de seama trimestriale și anuale, precum și situația unităților 
publice și private (unităti, paturi, personal, activitati) 
- s-a actualizat Registrul național al medicilor conform legislației în vigoare. 
 
În domeniul IT 
 Pe parcursul anului 2021, s-au efectuat lucrări de întretinere a echipamentelor 
informatice și pe masură ce au apărut probleme în functionare, au fost efectuate reparații 
ale echipamentele existente.    S-a asigurat permanent consultanța pe probleme IT tuturor 
salariaților unității. Pentru  siguranța păstrării datelor și  informatiilor prelucrate  in cadrul  
activitatilor desfasurate in DSP ,  s-au efectuat salvari periodice ale datelor.  S-au efectuat 
activități regulate pentru respingerea atacurilor cibernetice venite mai ales asupra serverului 
de e-mail, pentru protecția informațiilor din sistemul IT al unității.  
 Conform bugetului de investitii aprobat, s-au achizitionat 2 calculatoare tip laptop  si 
12 calculatoare desktop și licente noi, actualizate, pentru sistemele de operare tip server. 
 Colaborând cu toate compartimentele din instituție, s-au trimis atât raportarile 
periodice (lunare și trimestriale), dar si cele pentru care s-au primit solicitari in timpul anului, 
catre Ministerul Sanatatii, Centrul Național de Statistică si Informatică în Sănatate Publică, 
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Ministerul de Finanțe și ANAF, Institutul National de Statistică, Prefectura Vrancea, primării, 
etc. 
 S-a realizat inventarierea anuală a hardware-ului si a licentelor soft utilizate in cadrul 
DSP Vrancea. 
 S-au primit și centralizat raportarile legate de activitatea spitalelor si a altor furnizori 
medicali în sistemul DRG, care apoi au fost transmise Ministerului Sănătății. 
 S-a realizat actualizarea continua a informatiilor publicate pe site-ul institutiei, pentru 
transparenta activitatii desfasurate in cadrul DSP. 
 
CAP.  VIII - RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII 
 

 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE EVALUARE, PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIE 

PENTRU SĂNĂTATE 
 
 

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: „Solidari în domeniul sănătății mintale! Nu există sănătate fără sănătate 
mintală.” 
Scop : creșterea nivelului de informare și conștientizare a copiilor, adolescenților, 
aparținătorilor acestora și a profesioniștilor din domeniul medical și educațional privind 
problematica sănătății mintale  
 Obiective : informarea populaţiei privind importanța identificării și intervenției timpurii 
în cazul tulburărilor  mintale, conştientizarea şi promovarea unei mai bune înţelegeri a 
impactului tulburărilor mintale asupra vieţii oamenilor,creșterea accesului la informații 
pentru: îmbunătățirea îngrijirilor și înlăturarea stigmatizării persoanelor cu  tulburări  mintale 
aplicarea testelor de  screening în cabinetele medicilor de familie. 
 
Perioada derulării : 1-31.01. 2021 
 
Grupul țintă 1: Populatia din mediul urban si rural, persoane internate in unitatile spitalicesti 
din judet. Activități specifice: Intalniri de lucru, focus grup, mese rotunde, spitale.  Locul 
derulării activității (ilor) (școală, CMI, spitale,   etc) : 3 scoli postliceale sanitare,  7 cabinete 
medicale, 4 cabinete psihiatrie,  2 spitale. Nr. beneficiari:  82 persoane.  Nr. parteneri: 16, 
enumerare parteneri: 2 spitale Vrancea , 11 cabinete medicale.  
 
Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  
 
 100 postere copii „Solidari în domeniul sănătății mintale!  
Nu există sănătate fără sănătate mintală.” ………………   =0 lei   
 100 postere adulti „Solidari în domeniul sănătății mintale!  
Nu există sănătate fără sănătate mintală.” ………………   =0 lei 
2 top hirtie xerox A4                                                            = 25,99 lei 
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10 bibliorafturi…………………………………………….= 112,69 lei 
10 dosare incopciat………………………………………..= 31,78 lei 
1 toner HPQ 2612…………………………………………= 238 lei 
10 mape carton ……………………………………………=162,90 lei 
 
    Total                                                               = 571,36 lei 
 
 Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  = 571,36 lei   alte surse decât PNV.1 
 
Campania IEC nr. 2  
 
Denumirea: “Sănătatea reproducerii – tu decizi ce este mai bine pentru tine!” 
Scop : Informarea și conștientizarea adolescenților și femeilor gravide cu privire la diferitele 
aspecte ale sănătății reproducerii. 
Obiective : Creșterea nivelului de informare a adolescenților și femeilor gravide privind: 

 avorturile și complicațiile acestora,  

 mortalitatea maternă și infantilă, 

 contracepția și importanța planificării familiale, 

 boli cu transmitere sexuală. 
Perioada derulării : 1-28.02. 2021 
 
Grupul țintă 1: Populatia din mediul urban si rural, femei gravide, populatia generala.  
Activități specifice: Intalniri de lucru, emisiune televizata.  Locul derulării activității (ilor) 
(școală, CMI, spitale,   etc) : 3 scoli postliceale sanitare,  7 cabinete medicale,5 cabinete 
ginecologie, 5 spitale. Nr. beneficiari:  94 persoane.  Nr. parteneri: 19, enumerare parteneri: 
5 spitale Vrancea , 12 cabinete medicale.  
 
Grupul țintă 2: Populatia din mediul urban si rural, adolescenti,elevi.  Activități specifice: 
Intalniri de lucru, emisiune televizata, transmitere on-line pe site, facebook.  Locul derulării 
activității (ilor) (școală, CMI, spitale,   etc) : 18 licee,  97   scoli gimnaziale,3 cabinete 
medicale scolare,cabinetul de planificare familiala Focsani. Nr. beneficiari:  1698 elevi.  Nr. 
parteneri:119, enumerare parteneri: 18licee,97scoli din judVrancea , 3 cabinete medicale 
scolare.  
 
Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  
 
100 postere gravide-covid "Sunteți însărcinată?Cum vă puteți proteja de COVID-19"          = 
0 lei   
100 postere gravide “Sănătatea reproducerii – tu decizi ce este mai bine pentru tine!” …...    
=0 lei 
100 postere adolescente “Sănătatea reproducerii – tu decizi ce este mai bine pentru tine!” 
…=0 lei 
150 brosuri "9 metode de contraceptie"……………………………………………………=450 
lei 
300 fluturasi "Tu ce alegi?" …………………...  ………………………………………..….  =0 lei 
1 toner CF410…………………………………………………………………………       =448,63 
lei 
1 toner CF411…………………………………………  ………………………………     = 512,89 
lei 
 
    Total                                                               = 1411,52 lei 
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  Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  =1411,52 lei    
 
 
Campania IEC nr.3  
 
Denumirea: "Fii mandru da zambetul tau ! Ai grija de sanatatea ta orala !" 
Scop : Informarea populatiei generale (inclusiv copii si adolescenti) cu privire la importanta 
sanatatii orale. 
  
Obiective :  

 Cresterea numarului de persoane din grupul tinta informate privind importanta 
sanatatii orale si riscurile neglijarii acesteia; 

 Cresterea numarului de persoane care adopta comportamente sanatoase 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; 

 Educarea populatiei privind legatura intrinseca intre sanatatea orala si sanatatea 
generala a organismului; 

 Diseminarea de informatii privind afectiunile orale si factorii de risc care contribuie la 
producerea acestora; 

 Diseminarea de informatii privind tehnicile corecte de periaj dentar. 
 

Perioada derulării : 01. 03.-31.03. 2021 
 
Grupul țintă 1: Populatia din mediul urban si rural. Activități specifice: Intalniri de lucru, focus 
grup, ore educative .  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) : 8 licee, 11 scoli si 2 
gradinite din Focsani care au cabinete scolare stomatologice cu 11 medici stomatologi , 28 
cabinete medicale. Nr. beneficiari: 490 persoane.  Nr. parteneri: 55 enumerare parteneri: 
ISJ Vrancea, 26 unitati scolare,  28 CMI din jud. Vrancea.  
 
Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  
 
 250 pliante ''Fii mandru de zambetul tau ! Ai grija de sanatatea ta orala''                =     0  lei 
 100 pliante " 10 Recomandari pentru sanatatea ta orala – Copii "                           =      0  lei 
   50 pliante '' World oral health"                                                                               =      0  lei 
   40 recomandari  "10 Recomandari pentru sanatatea ta orala – Adulti "                 =     0 lei                         
 
   Total                                                                                                                       =   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) 21 cabinete 
medicale, 21 cabinete stomatologice, licee. Nr. beneficiari: 285.  Nr. parteneri 42 , 
enumerare parteneri: 42 cabinete medicale unde functioneaza si asistenti medicali 
comunitari si mediatori sanitari. 
 
Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  
 
250 pliante ''Fii mandru de  zambetul tau ! Ai grija de sanatatea ta orala''              =     0  lei 
100 pliante " 10 Recomandari pentru sanatatea ta orala – Copii "                           =     0  lei 
   50 pliante '' World oral health"                                                                               =    0  lei 
   40 postere " 10 Recomandari pentru sanatatea ta orala – Adulti "                         =    0  lei 



Pagină 50 din 73 
Raport de activitate - DSP Vrancea 
pe anul 2021 

  1 Toner hp                                                                                                               =   
437,52 lei 
  1 Toner HP Q2612                                                                                                  =   238 lei  
 
Total                                                                                                                           = 675,52 
lei 
 
Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  = 675,52 lei    
 
 
Campania IEC nr.4  
 
Denumirea: "Luna nationala a informarii despre vaccinare" 
Scop : Informarea populatiei generale (inclusiv copii si adolescenti) cu privire la importanta 
vaccinarii. 
  
Obiective :  

 Cresterea gradului de constientizare cu privire la importanta vaccinarii, in 
randul parintilor si al altor persoane care ingrijesc copii, profesionistilor din 
domeniul sanatatii, presei si factorilor de decizie politica; 

 Cresterea succesului programelor de vaccinare, prin utilizarea metodelor de 
promovare si a comunitatii tintite; 

 Cresterea acoperirii vaccinale; 

 Cresterea angajamentului fata de vaccinare la nivel profesional, personal si 
colectiv. 

Perioada derulării : 01. 04.-31.04. 2021 
 
Grupul țintă 1: Populatia din mediul urban si rural. Activități specifice: transmitere on-line. 
Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) : 8 licee, 11 scoli din Focsani care au 
cabinete medicale scolare cu 11 medici scolari, 28 cabinete medicale. Nr. beneficiari: 490 
persoane.  Nr. parteneri: 58 enumerare parteneri: ISJ Vrancea, 30 unitati scolare,  28 CMI 
din jud. Vrancea.  
 
Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  
 
 250 pliante " Vaccinurile – protectie pentru toti "                                                   =     0  lei 
 250 pliante " Beneficiile vaccinarii"                                                                        =     0  lei 
   50 pliante '' Infografic"                                                                                           =     0  lei 
    
   Total                                                                                                                       =   0  lei 
    Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural ( Parinti si alte persoane care 
ingrijesc copii );   Activități specifice : Intalniri de lucru,  intalniri cu presa.  Locul derulării 
activității (ilor) (școală, CMI, etc) 21 cabinete medicale, 21 cabinete medicina familie, 13 
centre de vaccinare anti Covid-19 . Nr. beneficiari: 21213.  Nr. parteneri 55. Enumerare 
parteneri: 42 cabinete medicale unde functioneaza si asistenti medicali comunitari si 
mediatori sanitari, 13 centre vaccinare anti Covid-19.  
 
Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  
 
13 pliante '' Intrare "                                                                                                             =   
190,32  lei 
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13 pliante " Iesire "                                                                                                               =   
190,32  lei 
13 pliante '' Poarta corect masca ! "                                                                                     =    
190,32  lei 
13 pliante "Protejeaza-te de noul coronavirus "                                                                   =   
190,32  lei 
13 pliante " Protejeaza-te de noul coronavirus"                                                                   =   
190,32  lei 
13 pliante "Spala-te corect pe maini"                                                                                   =   
190,32  lei 
  1 Toner hp CF412                                                                                                              =    
512,89 lei 
  1 Toner hp CF413                                                                                                             =     
512,89 lei 
  1 Toner HP Q2612                                                                                                            =     
238 lei  
 
Total                                                                                                                           = 2405,7 
lei 
 
Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  = 2405,7   lei    
 
Campania IEC nr. 5  
 
Denumirea: "Cancerul este un risc pentru o formă severă de COVID-19! Nu lăsa boala să te 
afecteze! 
Și tu poți lua măsuri și tu poți preveni și tu te poți proteja!" 
Scop : Conștientizarea persoanelor cu afecțiuni oncologice în ceea ce privește 
vulnerabilitatea crescută a acestora în contextul pandemiei COVID-19. 
  
Obiective :  
             Conștientizarea și creșterea nivelului de informare a pacienților oncologici asupra:  

 Vulnerabilității acestora în fața infecției COVID-19 
 Măsurilor de prevenție necesare în cursul pandemiei cu noul coronavirus SARS-

CoV-2 
 
Perioada derulării : 01. 05.-31.05. 2021 
 
Grupul țintă 1: Populatia din mediul urban si rural. Activități specifice: transmitere on-line si 
fizic la locul  activitatiilor. Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) : 8 licee, 11 scoli 
din Focsani care au cabinete medicale scolare cu 11 medici scolari, 5 spitale si sectia de 
oncologie, 32 cabinete medicale. Nr. beneficiari: 637 persoane.  Nr. parteneri: 56 
enumerare parteneri: ISJ Vrancea, 19 unitati scolare, 32 CMI din jud. Vrancea. 
 
Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  
 
 250 pliante " Cancerul este un risc pentru o forma severa de COVID-19"              =     0  lei 
 250 postere" Recomandari adresate pacientului neoplazic pe timpul pandemiei "  =     0  lei 
 66   pliante  "Cancerul de san"                                                                                 =   95,7 
lei 
 200 pliante  "Cancerul de col uterin"                                                                       =   290 lei 
 80  pliante  " Cancere colo-rectale"                                                                         =     32 lei 
 30 pliante  "  Melanomul malign "                                                                           =    12 lei 
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   50 pliante '' Infografic"                                                                                          =      0  lei 
   2 stick-uri                                                                                                               =   79,99 
lei 
   6 plicuri burduf                                                                                                      =      6  lei 
   6 marker permanent                                                                                               =    23,99 
lei 
   4 evidentiator color                                                                                                =    15,99 
lei 
4 pixuri                                                                                                                     =    4 lei 
2 corector fluid                                                                                                         =    6 lei 
1 toner HP                                                                                                                = 544,71 
lei 
    
  Total                                                                                                                      =1110,38  
lei 
Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  = 1110, 38   lei    
 
Campania IEC nr.6 
 
Denumirea: Luna nationala a informarii despre efectele consumului de alcool  IUNIE 2021. 
Scop : Informarea populatiei generale despre efectele consumului de alcool, pentru a 
contribui la formarea unor valori si atitudini pozitive fata de stilul de viata sanatos si la 
stimularea schimbarilor pozitive fata de stilul de viata sanatos si la stimularea schimbarilor 
pozitive in comportamentul legat de alcool. 
Obiective : Cresterea nivelului de informare a populatiei generale asupra consecintelor 
medicale, sociale si psihologice ale consumului de alcool. 
                  Reducerea altor riscuri si pericole pentru sanatate in perioada pandemiei de 
COVID-19. 
Perioada derulării : 1.06-30.06.2021 
 
Grupul țintă 1: Populatia adulta si tinerii din mediul urban si rural din judetul 
Vrancea.Activități specifice: Intalniri de lucru, ore educative  prin  retelele de socializare ale 
DSP Vrancea , distribuire de materiale informative  direct si prin retele de comunicare si 
socializare on –line (mail,facebook,whatsapp)  Locul derulării activității (ilor) (10 licee, 3 
spitale, 39 CMI,  etc) Nr. beneficiari: 224.   Nr. parteneri : 52. Enumerare parteneri: ISJ 
Vrancea, 3 spitale Vrancea , 10 licee, 39 CMI. 
 
Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  
 
200 pliante  „Consumul de bauturi alcoolice si COVID-19: ce trebuie sa stiti”                =0 lei   
300 afise     „Consumul de bauturi alcoolice iti afecteaza sanatatea ! 
 Nu merita sa risti ! Informeaza-te!                                                                                    = 0  
lei 
200 pliante ''Alcoolul si efectele lui''                                                                                  =240 
lei 
2 top  hirtie xerox                                                                                                               = 
30,01 lei 
 
Total                                                                    270,01 lei 
 
Total cheltuieli: din bugetul PN V1.              27 0,01 lei   alte surse decât PNV.1 Unitatea: 
DSP Vrancea  
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Campania IEC nr. 7 
 
Denumirea: Nici o zi fără activitate fizică !  
Scop : Promovarea integrarii activitatii  
fizice regulate ca parte a activitatii cotidiene; 
Obiective : Constientizarea  populatiei  din grupurile tinta privind importanta si efectele 
activitatii fizice practicate in mod regulat, asupra sanatatii fizice si mintale. 
                  Informarea populatiei generaleprivind modalitatile de adoptare a activitatii fizice, 
sub orice forma a ei, in rutina zilnica si a profesionistilor  din sanatate cu privire la 
instrumente aditionale pentru gestionarea practicarii activitatii fizice. 
Perioada derulării : 1.07-31.07.2021 
 
Grupul țintă 1 :Populatia adulta si tinerii din mediul urban si rural din judetul Vrancea. 
Activități specifice: Intalniri de lucru, ore educative  prin  retelele de socializare ale DSP 
Vrancea , distribuire de materiale informative  direct si prin retele de comunicare si 
socializare on –line (mail,facebook,whatsapp)  Locul derulării activității (ilor) ( 1 scoala 
postliceala sanitara,CSM Focsani, Directia de Sport si Tinereret Vrancea, 3 spitale, 21 CMI,  
etc) Nr. beneficiari: 679.   Nr. parteneri : 27. Enumerare parteneri: ISJ Vrancea, 3 spitale 
Vrancea , CSM, 21 CMI, Directia de Sport si Tineret Vrancea. 
 
Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  
 
200 pliante  „Nici o zi fara activitate fizica!” – Ce este activitatea fizica                        = 0 lei   
300 afise     „Nici o zi fara activitate fizica!” – Definitia activitatii fizice                       = 0 lei 
150 pliante  „Beneficiile activitatii fizice”                                                                       = 0  lei 
200 pliante „5 pasi pentru cresterea activitatii fizice”                                                      = 0  
lei 
30 pliante „Activitate fizica pentru sanatate”                                                                   = 36 
lei 
4 top  hirtie copiator                                                                                                         = 
51,98 lei 
Toner HP (rosu)                                                                                                               
=544,71 lei 
 
Total                                                                    632,69 lei 
 
Total cheltuieli: din bugetul PN V1.                632,69 lei   alte surse decât PNV.1 
Unitatea: DSP Vrancea  
 
 
Campania IEC nr. 8 
 
Denumirea: “Protecția solară – un pas important spre sănătate!”  
Scop : Conștientizarea populației cu privire la necesitatea adoptării de comportamente 
protective pentru a preveni  apariția cancerelor de piele, în mod special a melanomului 
malign, a afecţiunilor oculare şi a altor patologii secundare expunerii excesive la radiaţii 
ultraviolete 
Obiective :   

1. Creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la riscul apariţiei afecţiunilor 
maligne la nivelul tegumentelor sau a altor afecţiuni datorate expunerii la radiaţii 
ultraviolete. 

2. Promovarea comportamentelor de protecţie solară la nivel populaţional. 
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3. Îmbunătăţirea informării populaţiei cu privire la tipul de metode de protecţie solară 
asociabilă.  

4. Educarea populaţiei cu privire la importanţa examinărilor profilactice postsezoniere a 
tegumentelor pentru depistarea cancerelor de piele. 

5. Îmbunătăţirea cunoştinţelor mamelor cu privire la mijloacele utilizate pentru o 
expunere în siguranţă a copiilor la soare. 

 
Perioada derulării : 1.08-31.08.2021 
 
Grupul țintă 1 : Populatia adulta si tinerii din mediul urban si rural din judetul Vrancea. 
Activități specifice: Intalniri de lucru, ore educative  prin  retelele de socializare ale DSP 
Vrancea , distribuire de materiale informative  direct si prin retele de comunicare si 
socializare on –line (mail,facebook,whatsapp)  Locul derulării activității (ilor) ( 1 scoala 
postliceala sanitara, Agentia de turism judeteana , 5 spitale, 21 CMI,  etc) Nr. beneficiari: 
591.   Nr. parteneri : 27. Enumerare parteneri: 5 spitale Vrancea ,  21 CMI, Agentia de 
turism judeteana. 
 
Materiale IEC utilizate (nr. și tip): Castigatoare3 
 
200 pliante  „Depistati la timp cancerul de piele”                                                         =  0 lei   
300 afise     „Diagrama protectiei UV”                                                                          =   0 lei 
150 pliante  „Protectie solara-un pas important catre sanatate”                                     =   0  
lei 
200 pliante  regula ABCDE                                                                                            =   0  
lei 
100 postere copii                                                                                                             =  0 
lei 
20fluturasi   Melanomul malign                                                                                      =   8lei                                                                                                                                           
Toner HP                                                                                                                         
=544,71 lei 
 
Total                                                                    552,71 lei      
Total cheltuieli: din bugetul PN V1.                552,71 lei   alte surse decât PNV.1 
Unitatea: DSP Vrancea  

 
 
Campania IEC nr.9 
 
Denumirea: „Să cunoaștem, să prevenim, să protejăm -pentru siguranța îngrijirii sănătății 
mamei și nou-născutului !” Scop : „Informarea femeilor despre siguranța îngrijirilor mamei și 
nou-născutului  și promovarea de intervenții preventive destinate reducerii riscurilor evitabile 
asociate sarcinii și îngrijirii nou-născutului”. 
 
Obiective :   

1. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la problemele siguranței materne și a 
nou-născuților, în special în timpul nașterii. 

 
2. Creșterea nivelului de informare și  conștientizare  a femeilor dar și a  populației 

generale cu privire la problemele siguranței îngrijirii mamei și a nou-născutului. 
 

3. Creșterea nivelului de informare a femeilor despre intervenții preventive destinate 
reducerii  riscurilor pentru sănătate evitabile asociate sarcinii și îngrijirii nou-
născutului. 
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4. Informarea femeilor din grupurile de populație vulnerabilă despre intervenții 

preventive destinate reducerii riscurilor pentru sănătate evitabile asociate sarcinii și 
îngrijirii nou-născutului.  

 
Perioada derulării : 1.09-30.09.2021 
 
Grupul țintă 1 : Populatia adulta si tinerii din mediul urban si rural din judetul Vrancea. 
Activități specifice: Intalniri de lucru, ore educative  prin  retelele de socializare ale DSP 
Vrancea , distribuire de materiale informative  direct si prin retele de comunicare si 
socializare on –line (mail,facebook,whatsapp)  Locul derulării activității (ilor) ( 5 cabinete 
ginecologie , 4 spitale, 28 CMI, Clinica Materna, etc) Nr. beneficiari: 451.   Nr. parteneri : 37. 
Enumerare parteneri: 4 spitale Vrancea ,  28 CMI, 5 cabinete ginecologie. 
 
Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  
 
300 pliante  „Siguranta pacientului ”                                                                             =     0 
lei   
500 afise     „Siguranta pacientului”                                                                              =     0 
lei 
Toner negru HP                                                                                                              = 
437,52    lei 
2 stick-uri                                                                                                                       = 
79,99 lei 
2 benzi adezive                                                                                                               = 10 
lei 
4 benzi adezive 19 * 33 mm                                                                                            = 8 lei 
4 plicuri burduf                                                                                                                = 4 lei 
20 plic C6                                                                                                                         = 
4,05 lei 
20 plic C5                                                                                                                         = 
5,95 lei 
20 plicuri C4                                                                                                                     = 
8,09 lei 
8 pixuri                                                                                                                             = 8 lei  
 
Total                                                                    565,6 lei      
Total cheltuieli: din bugetul PN V1.                565.6lei   alte surse decât PNV.1 Unitatea: 
DSP Vrancea  
 
Total cheltuieli: din bugetul PN V1.                1751 lei 

 
 
Campania IEC nr.10  
 
Denumirea: „ Luna nationala a informarii despre efectele nutritiei/alimentatiei ”  
Scop : „ Creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul important al fructelor, 
legumelor și produselor conținînd cereale integrale în nutriția umană, securitatea alimentară 
și sănătate  ”. 
 
Obiective :   

1. Informarea populației cu privire la o alimentație sănătoasă 
2. Conștientizarea populației în ceea ce privește riscurile unei alimentații nesănătoase 
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3. Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin reducerea îmbolnăvirilor cauzate de 
regimul alimentar necorespunzător 

 
Perioada derulării : 1.10-31.10.2021 
 
Grupul țintă 1 : Populatia adulta si tinerii din mediul urban si rural din judetul Vrancea. 
Activități specifice: Intalniri de lucru, ore educative  prin  retelele de socializare ale DSP 
Vrancea , distribuire de materiale informative  direct si prin retele de comunicare si 
socializare on –line (mail,facebook,whatsapp)  Locul derulării activității (ilor):  ( 10 cabinete 
de medicina a familiei, 1 de nutritie , 3 Primarii,  7 scoli generale, 2 licee,  1 asociatie, 3 
scoli postliceale, 3 clinici particulare, etc) Nr. beneficiari: 441.   Nr. parteneri : 30 Enumerare 
parteneri: 3 Primarii , 10 CMI, 1 cabinet de nutritie, 7 scoli generale, 2 licee, 1 asociatie, 3 
scoli postliceale, 3 clinici particulare 
Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  
 
300 pliante  „Beneficiile alimentatiei bogate in fructe ”                                                  =      0 
lei   
500 afise     „Fructele, legumele si cerealele sunt elementele esentiale ale dietei”          =      
0 lei 
20 fluturasi A5 „Cancer colorectal”                                                                                 =      8 
lei 
200 pliante A4 „Factori de risc in bolile cardiovasculare”                                              =   240 
lei 
50 pliante A4 „Hipertensiune arteriala”                                                                           =     
72,5 lei    
90 pliante „Atentie la alimentatia de fiecare zi”                                                              =      
45 lei 
25 pliante „Alimentatie sanatoasa si diabetul”                                                                =      
45,31 lei 
2 topuri de hirtie                                                                                                              =      
25,99 lei   
12 afise A2  Covid                                                                                                          =     
175,68 lei      
                                          
Total                                                                    612,48 lei      
Total cheltuieli: din bugetul PN V1.               612,48 lei   alte surse decât PNV.1 Unitatea: 
DSP Vrancea  
 
 
Campania IEC nr.11  
 
Denumirea:  „18 noiembrie 2021 - ZIUA NAŢIONALĂ FĂRĂ TUTUN «Produsele din tutun 
încălzit și țigările electronice,  mai puțin dăunătoare?»”  
Scop : „Prevenirea iniţierii consumului produselor din tutun încălzit şi al ţigărilor electronice, 
precum şi descurajarea utilizării acestor produse promovate ca fiind mai puţin nocive, prin 
creşterea nivelului de informare şi conştientizare în rândul populaţiei privind nocivitatea 
acestor produse ”. 
 
Obiective :   

1. Creşterea numărului de persoane informate cu privire la existenţa compuşilor nocivi 
care intră în componenţa  produselor din tutun încălzit şi a ţigărilor electronice. 
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2. Creşterea nivelului de conştientizare în rândul populaţiei cu privire la riscurile 
expunerii la compuși nocivi prin inhalarea vaporilor produselor din tutun încălzit, 
respectiv ai ţigărilor electronice.   

3. Creşterea nivelului de conştientizare în rândul populaţiei a prezenţei riscurilor 
expunerii altor persoane (expunere pasivă) la vaporii produselor din tutun încălzit, 
respectiv ai ţigărilor electronice. 

4. Prevenirea experimentării produselor noi emergente promovate ca fiind mai puţin 
nocive. 

5. Creşterea motivaţiei persoanelor care consumă produse noi emergente de a renunţa 
să le mai consume. 

6. Perioada derulării : 1.11-30.11.2021 
 
Grupul țintă 1 : Populatia adulta si tinerii din mediul urban si rural din judetul Vrancea. 
Activități specifice: Intalniri de lucru, ore educative  prin  retelele de socializare ale DSP 
Vrancea, distribuire de materiale informative  direct si prin retele de comunicare si 
socializare on –line (mail,facebook,whatsapp)  Locul derulării activității (ilor):  ( 2 cabinete 
de medicina a familiei, Sectia de pneumologie a Spitalului judetean, Dispensarul TBC), 
2scoli gimnaziale,4  licee,   2 scoli postliceale, 3 clinici particulare, etc) Nr. beneficiari: 369. 
Nr. parteneri : 15 Enumerare parteneri: 2 CMI,2scoli gimnaziale, 4 licee, 2 scoli 
postliceale,3clinici particulare ,dispensar TBC,sp.Sfintul Pantelimon Focsani. 
 
Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  
 
150 pliante  „18 noiembrie 2021 - ZIUA NAŢIONALĂ FĂRĂ TUTUN «Produsele din tutun 
încălzit și țigările electronice, mai puțin dăunătoare?»”                                                                              
=  0 lei           
150 Postere 18 noiembrie 2021 - ZIUA NAŢIONALĂ FĂRĂ TUTUN «Produsele din tutun 
încălzit și țigările electronice, mai puțin dăunătoare?»”                                                                              
=  0 lei 
200 pliante A4 „Factori de risc in bolile cardiovasculare”                                              = 240 
lei 
30 pliante A4 „Hipertensiune arteriala”                                                                           = 
143,50 lei    
2 topuri de hirtie                                                                                                              = 
25,99 lei   
2cartonA4                                                                                                                        = 
40,01lei  
1toner hp                                                                                                                          
=437,51lei 
Total                                                                    887,01 lei      
Total cheltuieli: din bugetul PN V1.               887,01 lei   alte surse decât PNV.1 Unitatea: 
DSP Vrancea  

 
  
Campania IEC nr 12 
 
Denumirea: ”Luna Națională a informării despre Bolile transmisibile: Tuberculoza 
(TB), HIV și HEPATITA”  
Scop : de informare despre importanța acestor BT pentru: 

1. a garanta că fiecare persoană este informată despre impactul acestor boli 
transmisible asupra persoanei și societății  

2. conștientizarea riscurilor de infectare  
3. a accelera măsurile de prevenire și control necesare stopării globale a fenomenului.   
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4. promovarea testării pentru depistarea HIV și HV. 
 
Obiective : 1.Cresterea numarului de persoane care aleg sa faca o schimbare in viata lor in 
termeni de sanatate personala, dar si de risc de saracie, marginalizare, stigmatizare. 
                   2. Intarirea rasunsului multisectorial la HIV, TB si hepatita virala. 
Perioada derularii: 01.12-31.12.2021. 
 
Grupul țintă 1: Populatia (adolescenti si tineri 15-24 ani ) din mediul urban si rural din judet. 
Activități specifice: Intalniri de lucru, folosirea retelei de socializare on-line (mail, facebook, 
whatsapp).  Locul derulării activității (ilor) (școală, CMI, etc) : 17 CMI-uri, 4 cabinete 
medicale scolare , site DSP Vrancea. Nr. beneficiari: 205persoane . Nr. parteneri : 21 
enumerare parteneri: CMI-uri, cabinete medicale scolare Vrancea.   
 
  Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  
  250 afise " Acces echitabil,Vocea tuturor conteaza  "                                             =0 lei 
  400 afise "Testeaza-te (Hepatita nu poate astepta)"                                     =0 lei 
  110 pliante "Orice persoana se poate imbolnavii de tuberculoza"                          =132 lei 
  110 pliante"Tuberculoza poate fi prevenita si tratata"                                            =132 lei 
  200 pliante" Hepatita virala acuta"                                                                          = 240lei   
    40 pliante"  SIDA"                                                                                                 =48lei 
  300 pliante "Adevarul despre vaccinare "                                                                = 360lei                           
  200 fluturasi " Ce este vaccinarea"                                                                          =160 lei 
   
Total                                                          1072 lei 
 
Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  = 1072lei alte surse decât PNV.1   
   
    Grupul țintă 2 : Populatia adulta  din mediul urban si rural   Activități specifice : Intalniri de 
lucru, folosirea retelei de socializare on-line (mail, facebook, whatsapp). Locul derulării 
activității (ilor) (școală, CMI, etc) 17 CMI-uri,  5primarii,  3 spitale. Nr. beneficiari: 123.  Nr. 
parteneri 25, enumerare parteneri: CMI-uri unde lucreaza  asistenti medicali comunitari si 
mediatori sanitari, primarii, spitale si dispensare TBC. 
  
 Materiale IEC utilizate (nr. și tip):   
250 afise " Acces echitabil,Vocea tuturor conteaza  "                                             =0 lei   
400 afise "Testeaza-te (Hepatita nu poate astepta)"                                                =0 lei  
4 00 pliante"STOP HIV,TB,Hepatita "                                                                      =0lei     
  250 afise " Acces echitabil,Vocea tuturor conteaza  "                                             =0 lei  
200 pliante"STOP HIV,TB,Hepatita "                                                                       =0 lei 
 
      
    Total                                                                   0 lei   
    Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  = 1072lei 
Total cheltuieli: din bugetul PN V1.ANUL  2021          = 10766,98lei   
 
 
 
 
1.2. Organizarea și desfășurarea interventiilor IEC destinate priorităţilor de 

sănătate specifice locale  
 

Campania IEC nr.1 
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Denumirea : "#ROVACCINARE – Vaccinarea impotriva Covid-19 in Romania". 
Scop : ''In primul rind protejeaza-te impotriva Covid-19 prin vaccinare '' 
Obiective : Informarea populatiei ,se va sublinia importanta unei atitudini responsabile din 
partea intregii populatii in perioada de pandemie COVID-19. 
      Cresterea sprijinului pentru prevenirea transmiterii  virusului SARS-COV-19  in 
comunitate prin vaccinarea anti-Covid19. 
Perioada derulării : 01.02-28.02. 2021 
 
Grupul țintă: Intreaga  populatia  din mediul urban si rural din judetul Vrancea. Activități 
specifice: Intalniri de lucru, ore educative  prin  retelele de socializare ale DSP Vrancea,  
distribuire de materiale informative  direct si prin retele de comunicare si socializare on –
line(mail,facebook,whatsapp)  Locul derulării activității (ilor) 8 centre de vaccinare, 
5spitale,140 CMI, 7 primarii, 85societati comerciale,97 scoli ,17 licee, etc. . Nr. beneficiari:  
798 
    Nr. parteneri :359. Enumerare parteneri: ISJ Vrancea,5 spitale Vrancea,7primari,85 
societati comerciale,97scoli,17 licee,8centre de vaccinare ,140 CMI. 
 
 
 Materiale IEC utilizate (nr. și tip) 
850 afise diverse de informare  pentru prevenirea  infectiei SARS -  COV-19       =0lei 
1000 afise RO#VACCINARE Vaccinarea impotriva Covid-19 in Romania           =0 lei 
 
Uzura laptop                                                                      =  312 lei 
Uzura tensiometru                                                             =16lei 
Uzura  videoproiector                                                        =  200 lei 
2 top hirtie  A4                                                                  =     25,99 lei 
    Total                                                               =553,99 lei 
 
    Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  = 553,99 lei   alte surse decât PNV.1   
 
   
Campania IEC nr.2 
 
Denumirea : ''Importanta vaccinarii anticovid-19. Informatii utile pentru parinti si cadre 
didactice” 
Scop :''In primul rind protejeaza-te''. 
Obiective : Informarea populatiei ,va sublinia importanta vaccinarii si a unei atitudini 
responsabile din partea parintilor pentru protejarea elevilor  de infectia cu COVID-19. 
      Cresterea sprijinului pentru prevenirea transmiterii  virusului SARS-COV-19  in 
comunitate, in scoli prin vaccinare. 
     Perioada derulării : 01.06-30 06. 2021 
 
Grupul țintă: Populatia  din mediul urban si rural, preponderent in scoli si licee (profesori, 
parinti, elevi)  din judetul Vrancea. Activități specifice: Intalniri de lucru, ore educative  prin  
retelele de socializare ale DSP Vrancea , distribuire de materiale informative  direct si prin 
retele de comunicare si socializare on-line(mail,facebook,whatsapp)  Locul derulării 
activității (ilor) (10 licee, CMI, cabinete medicale scolare  etc), Nr. beneficiari: 401,  Nr. 
parteneri :152. Enumerare parteneri: ISJ Vrancea, 10 licee Vrancea , 39 CMI, 9 cabinete 
medicale scolare. 
 
Materiale IEC utilizate (nr. și tip): 
 
100 brosuri „Importanta vaccinarii anticovid-19”               = 0 lei 
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1 top de hirtie copiator                                                      = 15 lei  
Uzura laptop                                                                      = 312 lei 
Uzura  videoproiector                                                        = 200 lei 
Uzura  tensiometru                                                            =  16 lei                                                                                    
2 tonere HP                                                                        =  1089,42 lei  
                                                       
Total                                                                                  = 1632,42 lei  
 
Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  = 1632,42 lei  alte surse decât PNV.1 
 
 
 Campanie IEC nr.3 
 
     Denumirea: Educarea si comportamentul populatiei in zonele cu risc inundabil. 
     Scopul: Prevenirea imbolnavirilor determinate de inundatii. 
     Obiectivele: Cunoasterea masurilor de ordin general; 
                          Prevenirea efectelor inundatiilor asupra starii de sanatate. 
     Perioada:  20.06.-30.06.2021 
 
Grupul țintă: Populatia  din mediul urban si rural, din localitatile cu risc inundabil din judetul 
Vrancea. Activități specifice: Intalniri de lucru, informatii prin  retelele de socializare ale DSP 
Vrancea , distribuire de materiale informative  direct si prin retele de comunicare si 
socializare on-line (mail,facebook,whatsapp)  Locul derulării activității (ilor) 7 localitati: 12 
CMI-uri, 7 primarii. Nr. beneficiari: 97. Nr. parteneri :19. Enumerare parteneri: 12 CMI, 7 
primarii. 
 
100 brosuri „Ghid privind educarea si comportamentul populatiei in zonele cu risc pentru 
inundatii”           = 0 lei 
150 fluturasi „Bolile mainilor murdare”                                                                                                           
= 75 lei 
1 top de hirtie copiator                                                                                                                                      
= 15,01 lei  
1 toner HP                                                                                                                                                         
= 437,52 lei  
 
Total                                                                                  =  527,53  lei  
 
Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  = 527,53  lei  alte surse decât PNV.1 
 
 
Campania IEC nr.4 
 
Denumirea : "  Importanta vaccinarii  impotriva Covid-19 la tinerii intre 12-19 ani si a 
familiilor lor". 
Scop : ''In primul rind protejeaza-te impotriva Covid-19 prin vaccinare '' 
Obiective : Informarea populatiei , se va sublinia importanta unei atitudini responsabile din 
partea familiei privind sanatatea copiilor in perioada valului IV de pandemie COVID-19 / 
2021. 
      Cresterea sprijinului pentru prevenirea transmiterii  virusului SARS-COV-19  in 
comunitate prin vaccinarea anti-Covid19. 
Perioada derulării : 01.08-30.09. 2021 
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Grupul țintă: Intreaga  populatia  din mediul urban si rural din judetul Vrancea. Activități 
specifice: Intalniri de lucru, ore educative  prin  retelele de socializare ale DSP Vrancea,  
distribuire de materiale informative  direct si prin retele de comunicare si socializare on –
line(mail,facebook,whatsapp)  Locul derulării activității (ilor) 7 centre de vaccinare, 5 
spitale,132 CMI, 106 scoli ,17 licee, etc. . Nr. beneficiari:  1354. 
    Nr. parteneri :359. Enumerare parteneri: ISJ Vrancea,5 spitale Vrancea,7primari,85 
societati comerciale,97scoli,17 licee,8centre de vaccinare ,140 CMI. 
 
 
 Materiale IEC utilizate (nr. și tip) 
 
850 afise diverse de informare  pentru prevenirea  infectiei SARS -  COV-19       =0      lei 
 
 
Uzura  videoproiector                                                                                          =  200       lei 
Uzura  tensiometru                                                                                              =     16      lei    
4 tonere                                                                                                                = 2178,84 lei 
4 top hirtie  A4                                                                                                    =     51,98 lei 
3 carton A4                                                                                                          = 60,012 lei 
 
    Total                                                                                                               =2506,83 lei       
                                                                            
Total cheltuieli: din bugetul PN V1.  = 2506,83 lei   alte surse decât PNV.1 
 

 
       Campania I.E.C. nr.5 
 
       Denumirea: Prevenirea infectiei cu SARS-COV2 in primarii, CMI-uri  in contextul 
campaniei ”Luna Națională a informării despre Bolile transmisibile: Tuberculoza (TB), HIV și 
HEPATITA”. 
       Scop: Informarea personalului si a populatiei generale privind respectarea legislatiei in 
vigoare in contextul pandemiei cu virusul Covid-19. 
       Perioada: Decembrie 2021; 
       Grupuri tinta: Populatia adulta si tineri din mediul urban si rural din judetul Vrancea. 
       Activitati specifice: intalniri de lucru, distribuire de materiale informative, folosirea retelei 
de socializare on-line (mail, facebook, whatsapp);Nr. beneficiari:346persoane.Nr. 
parteneri:27, locul derularii activitatilor: 16CMI, 3 scoli postliceale,3spitale,5primarii. 
 
  Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  
   
  400 afise "TUBERCULOZA SI HIV"                                          =0 lei 
  400 pliante "STOP TB,HIV, Hepatita !"                                       =0 lei 
 
  Uzura videoproiector                                                                     =200lei   
  3Tonere hp                                                                                    =1634,13lei         
  1 Cartus HP CF410A                                                                    =386,75lei  
Total                                                                2220,88 lei 
 
 Total cheltuieli: din bugetul PN V1.    = 2220,88 lei          
 
Total cheltuieli: din bugetul PN V1. ANU 2021           =7441,65lei    
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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:12.  
indicatori de eficienţă: cost mediu estimat/campanie IEC: 500 lei - Realizat:897,25 . 
indicatori de rezultat:  
Număr beneficiari = 100000/țară/an=2380/jud/an Realizat:6859 .  
Număr parteneri pentru evenimente IEC la nivel local= 1260/țară/an =3/ev/județ Realizat: 
599.  
 
1.2. Indicatori de evaluare:  
indicatori fizici: nr intervenții IEC prioritati locale : 5/an pe județ Realizat: 5.  
indicatori de eficienţă: cost mediu estimat / intervenție IEC la nivel local: 500 lei; Realizat: 
1488,33.  
indicatori de rezultat:  
Nr. parteneriate instituționale funcționale la nivel local = 2100/an =10/eveniment/jud 
Realizat: 916.  
Nr. beneficiari = 20000/țară/an= 500/jud/an Realizat:2996.  
 
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  
indicatori de rezultat: 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  
  
CAP. IX - RAPORTUL COMPARTIMENTULUI RUNOS 
 
Activitatea în cadrul compartimentului RUNOS în anul 2021 s-a desfășurat cu un singur 
salariat pana in luna aprilie 2021 si apoi activitatea a fost preluata de salariati din cadrul 
compartimentului buget-finante. Principalele activitati desfasurate au fost: 
- s-au  întocmit și s-au comunicat 138 dispoziții emise conform OMS nr. 1078/2010; 
- s-a întocmit formularul  L 153; 
- s-a întocmit documentația privind modificarea respectiv încetarea contractelor individuale 
de muncă și ale rapoartelor de serviciu : încetare CIM, modificare CIM - 325 acte adiționale,  
încetări raport de serviciu; 
- 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; 
- au fost elaborate situațiile solicitate de Ministerul Sănătății în vederea întocmirii proiectului 
de buget  pentru cheltuielile de personal- aparat propriu; 
- s-au verificat, centralizat și transmis  situațiile lunare privind bursele acordate  farmaciștilor 
rezidenți; 
- s-au întocmit 30 de dări de seamă statistice privind numărul de salariați și fondul de salarii 
solicitate de Ministerul Sănătății, INS; 
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- 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 dosarele 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 2021; 
- 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;  
-  s-au operat pe portalul ANFP modificarile în situația funcțiilor publice și a funcționarilor 
publici; 
- s-au completat și transmis lunar, pe portalul ANFP, situației drepturilor salariale ale 
funcționarilor publici ; 
- s-au efectuat operațiunile de completare a dosarelor profesionale ale funcționarilor publici, 
conform prevederilor legale; 
- s-au operat în REVISAL angajările personalului contractual precum și modificările 
intervenite în executarea contractelor individuale de muncă ; 
- s-au întocmit adeverințe cu drepturile salariale, solicitate de angajați și foști angajați, 
necesare pentru dosarele de pensie; 
- s-au întocmit și eliberat adeverințele solicitate de personalul din cadrul instituției; 
- s-au 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; 
- coordonarea activitatii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
funcționarilor publici și ale personalului contractual; 
- prin persoana desemnată  a realizat atribuțiile prevăzute de HG nr. 585/2002; 
- 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 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; 
- 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 întocmit și transmis Ministerului Sănătății indicatorii de evaluare a măsurilor de 
transparență instituțională și de prevenire a corupției pentru anul 2021; 
- a realizat și alte lucrări solicitate de Ministerul Sănătății: situații privind salariile de bază, 
sporuri, situații solicitate de instanțele de judecată. 
 
CAP. X - RAPORTUL COMPARTIMENTULUI AUDIT 
 
  
La nivelul DSP Vrancea, compartimentul de audit intern a functionat cu 1 auditor intern cu 

statut de functionar public. In perioada 01.01.2021- 31.12.2021,auditorul intern: 
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-a efectuat misiuni de audit de asigurare in cadrul DSP Vrancea si misiuni ad-hoc in cadrul 

spitalelor care nu au avut auditori, in urma carora rezultatele evaluarii sa--au inscris in 

parametrii normali: 

 

 Contabilitatea elementelor de trezorerie - perioada 2017- 2019; 

 Activitatea de arhivare a documentelor - perioada 2016-2019; 

 Inventarierea generala a patrimoniului - perioada 2016-2019; 

 Organizarea si efectuarea controlului financiar preventiv- perioada 2017-2019; 

 Evaluarea sistemului de evaluare a coruptiei - 2021 la Directia de Sanatate 

Publica a Judetului Vrancea; 

 Evaluarea sistemului de evaluare a coruptiei - 2021 la Serviciul Judetean de 

Ambulanta Vrancea; 

 Evaluarea sistemului de evaluare a coruptiei - 2021 la Spitalul Judetean de 

Urgenta SF Pantelimon Focsani; 

 Evaluarea sistemului de evaluare a coruptiei - 2021 la Spitalul de Psihiatrie 

Cronici Dumbraveni; 

 Evaluarea sistemului de evaluare a coruptiei - 2021 la Spitalul NN Saveanu 

Vidra; 

 

- a elaborat Planul anual de audit pentru anul 2022; 

- a elaborat Planul multianual de audit pentru perioada 2022-2024; 

 Pe parcursul anului 2021 gradul de realizare a misiunilor de audit a fost de 100%.

  

 
 
CAP.XI - RAPORTUL COMPARTIMENTULUI 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 s-a desfăşurat în baza bugetului 

de venituri şi cheltuieli aprobat de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii. 

           In anul 2021 , Directia de Sanatate Publica Vrancea a avut credite de angajament 

aprobate in suma de 38.431.000 si  credite bugetare aprobate din  bugetul de stat   in suma 

de  38.131.000lei, la urmatoarele subcapitole: 
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1.servicii publice descentralizate            8.099.000 lei  

2.servicii de sanatate publica                 6.827.000 lei 

3.alte cheltuieli in domeniul sanatatii   23.265.000 lei          

Creditele bugetare au fost repartizate astfel: 

-    8.099.000 lei pentru cheltuieli de personal; 

-  19.616.000 lei pentru cheltuieli materiale; 

-  10.196.000 lei pentru transferuri; 

-       280.000 lei pentru cheltuieli de capital. 

Angajamentele bugetare inregistrate la 31 decembrie 2021 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 au fost in suma de 37.970.914 lei, astfel : 

-   8.089.768 lei pentru cheltuieli de personal; 

- 19.561.831 lei pentru cheltuieli materiale; 

- 10.120.707 lei pentru transferuri; 

-      279.189 lei pentru cheltuieli de capital. 

Angajamentele legale au fost mai mari decat cele bugetare, fiind in suma de 

38.158.073 lei si s-au incadrat in valoarea creditelor de angajament aprobate unitatii pe 

anului in curs.  

Platile aferente angajamentelor legale,in suma de 37.936.375 lei, s-au incadrat in 

prevederile bugetare aprobate  pe anul  2021  si au reprezentat:  

-cheltuieli de personal       8.089.768 lei;  

- cheltuieli materiale          19.446.711 lei; 

- transferuri                      10.120.707 lei; 

- cheltuieli de capital            279.189 lei. 

Transferurile aprobate pe anul 2021 din bugetul de stat pentru care s-au facut plati in 

suma de 10.120.707 lei cuprind sumele pentru finantarea asistentilor comunitari si 

mediatorilor rromi angajati in cadrul administratiei publice locale si cele pentru finantarea 

cheltuielilor cu functionarea centrelor de vaccinare covid-19.  

    A fost recuperata  din anii anteriori  suma de 80.581lei reprezentand concedii 

medicale funass din anul 2020. 

   Prevederile bugetare la capitolul „Venituri proprii” aprobate unitatii pe anul 2021 au 

fost in suma de 1.535.000 lei la capitolul servicii publice descentralizate. 

Creditele bugetare au fost repartizate astfel : 

-      121.000 lei pentru cheltuieli de personal; 
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-   1.064.000 lei cheltuieli materiale; 

-      350.000 lei pentru cheltuieli de capital. 

  Angajamentele bugetare la data de 31.12.2021, in suma de 1.516.702 lei, s-au 

incadrat in valoarea prevederilor bugetare aprobate pe anul 2021 si au fost defalcate astfel: 

-    121.000 lei pentru cheltuieli de personal; 

- 1.047.577 lei pentru cheltuieli materiale; 

-    348.125 lei pentru cheltuieli de capital. 

   Angajamentele legale s-au incadrat in creditele bugetare aprobate si in creditele de 

angajament aprobate. 

Platile aferente angajamentelor legale,in suma de 1.511.163 lei, s-au incadrat in 

prevederile bugetare aprobate  pe anul 2021si reprezinta:  

- cheltuieli de personal         121.000 lei; 

- cheltuieli materiale          1.042.038 lei; 

- cheltuieli de capital             348.125  lei.          

 

        Avand in vedere ca in luna mai a anului 2020 a fost pus in functiune aparatul RT-PCR   

, aparat achizitionat cu fonduri de la M.S., veniturile realizate au fost mult peste buget , fiind 

in suma de 2.189 mii lei (BVC aprobat 1.535 mii lei). Au fost realizate 5.758 de analize RT-

PCR la cererea persoanelor fizice sau juridice. 

Încasările reprezentând veniturile din prestări servicii realizate conform H.G. nr. 

59/2003     privind înfiinţarea de către Ministerul Sanatatii a unei activităţi finanţate integral 

din venituri proprii,în anul 2021, au fost în sumă de 2.160,69 mii lei ,(din care 42 mii retete 

psihotrope), provenind din încasari pentru prestatiile efectuate, astfel: 

-  Analize bacteriologica  a probei de apa         392 mii lei 

-          Analize PCR                                                                        1399,19 mii lei 

-  Coprocultura, examen copropazitologic          14 mii lei                                                                                                                           

-  Determinari toxicologice             56 mii lei 

-  Analiza chimica a probei de apa                  158 mii lei 

-  Determinari noxe in mediul de munca             2 mii lei 

-  Determinari factori din mediul de munca           44 mii lei 

-  Testarea cunostintelor de igiena                       2 mii lei 

-  Certificarea conformitatii obiectivelor la normele de igiena     43 mii lei 

-         Asistenta de sanatate publica                                                    8,50 mii lei 
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   Creditele bugetare deschise pe seama DSP Vrancea în anul 2021, 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 

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. 

               În anul 2021, DSP Vrancea  a efectuat cheltuieli de capital in valoare totala de 627 mii lei 

din care  348 mii lei în baza listei de investiţii aprobate de MS şi a bugetului de venituri şi 

cheltuieli din venituri proprii in vederea achiziţionării de :         

     -mii lei- 

Aparatura de laborator  25 

Autospeciale 198 

Echipamente IT  82 

Licente software   43 

      Din bugetul de stat a fost finantata suma de 280 mii lei si s-au facut plati in suma de 279 

mii lei pentru achizitia de aparatura medicala dupa cum urmeaza : 

       -mii lei- 

Linie automata Elisa 203 

Hota microbiologica clasa II A2cu flux laminar  48 

Centrifuga de masa 17 

Centrifuga cu rotor pentru 24 tuburi Eppendorf 11 

     

   Principalele obiective realizate 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 din laborator la cursuri de perfecţionare; 

 asigurarea platii cheltuielilor centrelor de vaccinare infiintate la nivelul judetului 

Vrancea; 

 asigurarea fondurilor pentru achizitia de aparatura in vederea dotarii laboratorului de 

microbiologie ,in special al celui de biologie moleculara; 

 asigurarea fondurilor pentru achizitia de Licente antivirus ; 
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 finantarea si desfăşurarea activităţilor pe programe de sănătate şi realizarea 

indicatorilor de eficienţă propuşi; 

 asigurarea finantarii 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 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; 

 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; 

 intocmirea lunara a situatiei monitorizarii cheltuielilor cu COVID-19; 

 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 
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aferente anului 2021, potrivit dispozitiilor legale si inaintarea acestora la M.S. la 

termenele solicitate. 

Execuţia bugetară la nivelul anului 2021 din fondurile alocate de Ministerul Sănătăţii 

a fost de 99,12 % faţă de bugetul aprobat şi de 99,54% faţă de finanţarea de la bugetul de 

stat si respectiv 98,45 % fata de bugetul aprobat la 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 2021, ceea ce a dus la intocmirea unor 

numeroase note contabile de corectie in aplicatia Ministerului de Finante ,FOREXEBUG; 

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 din dotarea unitatii; 

 Au fost realizate transporturi de vaccin si pentru alte DSP-uri din judetele limitrofe  cu 

autospeciala dotata cu lant frig ; 
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 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 si buget de stat   

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 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 aprovizionarea Direcţiei cu materiale consumabile, rechizite, 

medicamente si materiale sanitare, materiale de birotica , conform Planului de 

Achizitii si conform necesitatilor pandemiei; 

 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 Laboratorul de chimie si in 

6 birouri, precum si lucrari exterioare (amenajare stavilar in vederea stoparii inundarii 

magaziilor aflate la subsolul cladirii) 

 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.  

 5. Asigurarea pazei, curateniei, instructajul periodic pentru aplicarea normelor de protectie 

a muncii si de prevenire a incendiilor  
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 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  

  - 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  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 2021 si s-a reactualizat in 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 235 de achizitii directe in SICAP, toate on-line ; 

● S-au realizat achizitii directe cu testarea pietii  pentru celelalte achizitii de produse, servicii si 

lucrari; 
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● S-a realizat o procedura de negociere fara publicarea prealabila si o procedura simplificata 

pentru  

aparatura de laborator. 

  Achizitiile de carburanti si lapte praf s-au facut pe baza de contracte subsecvente cu furnizorul  

desemnat castigator de Ministerul Sanatatii prin licitatii nationale. 

  In general, in anul 2021, au fost probleme in ceea ce priveste asigurarea cu reactivi pentru  

aparatul PCR in contextul pandemiei de SARS-COV 2 (fondurile aprobate la PN de boli 

transmisibile prioritare au fost insuficiente), dar , in mare masura s-a reusit achizitia la timp si 

conform necesitatilor laboratoarelor, serviciilor si compartimentelor unitatii. 

 

 
CAP.XII - RAPORTUL COMPARTIMENTULUI ASISTENȚĂ MEDICALA ȘI PROGRAME 
 
 
In cursul anului 2021, in cadrul Compartimentului de asistenta medicala si programe, in 
domeniul programelor nationale de sanatate publica,  au fost realizate urmatoarele activitati: 
 

1. Activitati privind bugetul necesar implementarii programelor nationale de sanatate 
publica: 
a) Pe baza propunerilor coordonatorilor de programe, s-a intocmit estimarea necesarului de 
resurse financiare pentru derularea activitatilor specifice programelor de sanatate publica in 
anul 2021, pentru un numar de 8 programe de sanatate derulate de DSP si 2 programe 
derulate de unitatile sanitare din reteaua AAPL. 
b) A fost repartizat pe unitati beneficiare bugetul alocat spitalelor din reteaua AAPL care 
implementeaza programe nationale de sanatate publica. 
 

2. Activitati privind incheierea contractelor cu  unitatile implicate in derularea  programelor 
nationale de sanatate publica: 
a) Au fost incheiate  13 acte aditionale la contractele din anul 2017 cu unitati sanitare din 
reteaua AAPL, pentru desfasurarea activitatilor prevazute in programele nationale de 
sanatate publica, finantate din bugetul Ministerului Sanatatii din fonduri de la bugetul de 
stat.    
b) Pentru furnizarea produselor achizitionate prin licitatii publice organizate la nivel national, 
s-au incheiat 398 de acte aditionale la contractele din anul 2017, cu unitati sanitare, 
autoritati ale administratiei publice locale, cabinete medicale de asistenta medicala primara 
care deruleaza  programe nationale de sanatate publica.  
c) A fost incheiat un numar de  277 acte aditionale la contractele din anul 2017 pentru 
prestari servicii privind desfasurarea activitatilor prevazute in PN I(1) Programul national de 
vaccinare. 
 
3. Activitati privind finantarea programelor nationale de sanatate publica: 
a) Pentru finantarea activitatilor desfasurate la nivelul institutiei noastre au fost transmise la 
Unitatile de Asistenta Tehnica si Management din cadrul institutelor coordonatoare, un 
numar de 55 cereri finantare-cu documentatia aferenta si 55 note justificative pentru 
deschiderea creditelor bugetare. 
b) In vederea finantarii Programului national de prevenire, supraveghere si control a 
tuberculozei derulat de unitatile sanitare din reteaua AAPL au fost verificate, centralizate si 
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transmise la Institutul de Pneumoftiziologie ''Marius Nasta'' Bucuresti, 10 cereri de finantare, 
insotite de 10 note justificative privind deschiderea creditelor bugetare. 
c) Au fost transmise  la Ministerul Sanatatii  12 situatii privind  angajamentele bugetare in 
anul 2021 pentru programele derulate de institutia noastra si 12 situatii pentru unitati AAPL. 
d) S-a intocmit un numar de 24 situatii operative privind finantarea programelor nationale de 
sanatate in anul 2021, pe unitati beneficiare. 
 
 
 
4. Activitati privind verificarea modului de utilizare a fondurilor alocate: 
a) S-au verificat documente justificative pentru un numar de 10 Deconturi primite de la 
unitatile sanitare AAPL privind utilizarea sumelor alocate in luna de catre Ministerul 
Sanatatii. 
b) A fost intocmit un numar de 4  executii bugetare privind modul si gradul de utilizare a 
sumelor alocate programelor derulate de institutia noastra si  4  executii bugetare pentru 
unitatile din reteaua AAPL. 
 
5. Activitati privind acordarea indemnizatiei lunare de hrana cuvenite persoanelor 
diagnosticate cu tuberculoza, tratate in ambulatoriu 
a) In vederea acordarii  indemnizatiei lunare de hrana bolnavilor TBC tratati in 
ambulatoriu, au fost verificate 48 de centralizatoare cu documentatia aferenta, primite de la 
Dispensarele de Pneumoftiziologie din judet. 
b) Datele  persoanelor diagnosticate cu TBC au fost introduse lunar, in aplicatia special destinata 
acestui scop si  transmise la Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Vrancea. 
 
6. Actiuni privind raportarea activitatilor prevazute in Normele tehnice de realizare a 
programelor nationale de sanatate publica 
a) S-au verificat 16  raportari  privind situatia valorica a stocurilor de bunuri pentru 
programele derulate de unitatile sanitare apartinand AAPL, s-a facut centralizarea si s-a 
transmis la institutele coordonatoare. 
b) Au fost verificate 72 balante  cantitativ-valorice primite de la unitatile sanitare apartinand 
AAPL, intocmite pe surse de finantare. Lunar s-a facut centralizarea acestora si trimestrial 
au fost transmise la institutele coordonatoare. 
c) Pentru programele de sanatate derulate de institutia noastra s-au intocmit 192 balante 
cantitativ-valorice, pe surse de finantare. 
d) Au fost verificate 40 Machete de raportare trimestriala a indicatorilor specifici realizati la 
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. 
e) S-au verificat  57 liste privind tratamentul si chimioprofilaxia beneficiarilor programului PN 
I(4) Programului national de prevenire, supraveghere si control a tuberculozei. S-a efectuat 
centralizatea lunara, trimestriala, semestriala, la 9 luni si anuala a acestora. 
f) S-a primit un numar de 50 Rapoarte de activitate trimestriale si anuale,  de la 
coordonatorii  de programe de sanatate publica si au fost  trimise la UATM-urile din cadrul 
institutelor coordonatoare. 
g) S-a intocmit corespondenta pe programe de sanatate cu unitatile sanitare din reteaua 
AAPL, Unitatile de Asistenta Tehnica si Management  din cadrul institutelor coordonatoare 
precum si cu Directia Generala Asistenta Medicala, Medicina de Urgenta, Programe de 
Sanatate Publica din cadrul Ministerul Sanatatii. 
 
 


