
1 
 

 
 
 
 
 

 

 
                                             MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

                            Direcţia de Sănătate Publică Gorj 
   Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie  1989 , Nr.  22  Bis  Cod : 210215 , jud. Gorj 

TEL: 0253/210156 --- FAX: 0253/210144 ; TEL. SCSP 0253-224982 
  e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, dsp.gorj.rel.pub@gmail.com 

    secretariat :: secretariatdspgorj@yahoo.com;  inspectie: inspectia_gorj@yahoo.com 
Pagina WEB: http://dsp-gorj.centruldecalcul.ro,   

 Număr de date cu caracter personal: 35910 
 
 

 
 
 
   

 

 

 

 

                     
RAPORT 

 ACTIVITATE 

DIRECŢIA DE  SĂNĂTATE PUBLICĂ 

GORJ  

ANUL  2018 

 
 

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:dsp.gorj.rel.pub@gmail.com
mailto:secretariatdspgorj@yahoo.com


2 
 

 
Direcţia de Sănătate Publică Gorj reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel 

local care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate publică, elaborează 
programe locale, organizează structuri medicale, evidenţe statistice pe probleme de 
sănătate, planifică şi derulează investiţiile finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul 
sanitar. Organizează, coordonează, îndruma activităţile pentru asigurarea sănătaţii 
populaţiei, acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care daunează sănătaţii.  

 
ASISTENŢA SANITARĂ ÎN MEDIUL RURAL  
 
La nivelul judetului Gorj la data de 31 decembrie 2018 desfasoara activitate de 

asistenta medicala comunitara un numar de 130 asistenti medicali comunitari  si 14 
mediatoare sanitare .Astfel, din numarul totalul de 70 localitati existente in Gorj, in 68 de 
localitati isi desfasoara activitatea asistenti medicali comunitari si mediatoare sanitare 
(acolo unde exista si populatie de etnie roma). 
    La nivelul judetului Gorj functioneaza un numar de 20 centre de permanenta,        
( 7 in mediul urban,  13 in mediul rural din care 9 sunt spatii puse la dispozitie de Primarii 
si 11 sunt spatii in Cabinetele Medicilor de Familie ) autorizate sanitar . 

Starea de sanatate a populatiei este evaluata prin indicatorii demografici natalitatea, 

mortalitatea generala, mortalitatea infantila, decese pe cauze, spor natural calculati lunar, 

trimestrial si anual prin date colectate de la furnizorii de servicii medicale din toate nivelele 

de asistenta medicalacat si prin  nivelul indicatorilor specifici, respectiv indicatorii de 

morbiditate – incidenta si prevalenta. 

Natalitatea: 

Comparativ cu perioada ianuarie - noiembrie a anului 2017 numărul născuţilor vii 

scade de la 1912 în anul 2017 la 1376 in aceeasi perioada a anului 2018 respectiv 

natalitatea scade de la 5.8‰ la 4.18‰. Natalitatea difera  pe cele doua medii, astfel, în 

mediul urban scade la sfarsitul lunii noiembrie a anului 2018 cu 0.03‰ comparativ cu 

aceeşi perioadă a anului 2017, iar în mediul rural natalitatea scade de la 7.3‰ în anul 

2016 la 4.2‰ în anul 2018.  

Mortalitatea: 
 În anul 2018 (ianuarie-noiembrie)  decesele generale au scazut faţă de aceeasi 

perioada anul 2017 de la 3518 (10,71‰) la 3388 (10,29‰).  

Se remarcă în continuare în anul 2018 o mortalitate mai mare în mediul rural (2242 

decese) decât în urban (1146 decese). In mediul urban mortalitatea este in scadere fata 

de anul anterior iar cea din mediul rural este deasemenea in scadere, fenomen ce se 

poate datora migratiei populatiei tinere catre zonele urbane ale judetului si tarii, in cautare 

de locuri de munca. 

Mortalitatea prin bolile aparatului circulator rămâne în continuare prima cauză de 

deces cu un procent de 62.8% din totalul deceselor in judetul Gorj. Numărul de decese a 

scazut  în anul 2018 (ianuarie-noiembrie) față de aceeasi perioada a anului 2017 cu 65 de 

cazuri.  
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In anul 2018 numărul deceselor prin boli cerebro-vasculare a scăzut cu 75 decese 

fata de anul 2017. 

Numărul cazurilor de deces prin tumori a scazut în anul 2018 cu 37 de cazuri față de 

anul 2017 reprezentând în continuare a doua cauză de deces în judetul Gorj cu un procent 

de 18.6%. 

Decesele prin boli ale aparatului digestiv rămân o importantă cauză de deces în 

judetul nostru, astfel în anul 2018 numărul cazurilor de deces a scazut faţă de anul 2017 

cu 19 de cazuri. Urmează, în crestere faţă de anul anterior, decese prin boli ale aparatului 

respirator (cu 21 decese), decese prin boli endocrine, de nutritie si metabolism (cu 10 

decese)  şi boli infecţioase şi parazitare in crestere (cu 10 decese). A crescut numărul de 

decese în anul 2018 faţă de anul 2017 si în cazul accidentelor (cu 21 decese). 

T.B.C. 

În Romania, in perioada ianuarie-ianuarie 2018 au fost înregistraţi 6239 bolnavi de 

tuberculoză comparativ cu 6765 bolnavi de tuberculoză în aceeaşi perioadă a anului 2017, 

incidenţa fiind de 63,9 %000 locuitori comparativ cu 68,8 %000 locuitori în aceeaşi 

perioadă a anului 2016. Numărul bolnavilor noi a fost de 5273 (54,0%000 locuitori) 

comparativ cu 5659 bolnavi noi (57,6 %000 locuitori) în aceeaşi perioadă a anului 2017. 

In judetul Gorj, in perioada ianuarie-septembrie 2018 s-au inregistrat 152 de cazuri 

noi, in scadere, fata de aceeasi perioada a anului trecut cand au fost depistate 158 bolnavi 

noi de tuberculoza, iar cazurile de readmisi care s-au inregistrat in ianuarie-septembrie 

2018 a fost acelasi de 30 de cazuri de bolnavi readmisi ca si anul trecut.   

CANCER 

În perioada ianuarie-iunie 2018 s-au înregistrat 30962 cazuri noi de cancer 

(incidenţa fiind de 319,3 %000 locuitori) comparativ cu 28632 cazuri noi de cancer 

(incidenţa fiind de 295,3 %000 locuitori) în aceeaşi perioadă a anului 2017. 

Numărul bolnavilor rămaşi în evidenţă în perioada ianuarie-iunie 2018 a fost de 485351 

faţă de 468277 bolnavi rămaşi în evidenţă în aceeaşi perioadă a anului 2017. 

În judetul Gorj la sfarsitul lunii septembrie 2018 numărul bolnavilor de cancer rămaşi în 

evidenţă este 8322, in crestere fata de sfarsitul anului 2017, cand numarul a fost de 7895 

bolnavi de cancer ramasi in evidenta.  

DIABET ZAHARAT 

În judetul Gorj, analizand datele primite de la cabinetul de nutritie si boli metabolice 

judetean, se constata ca in ultimii ani numarul bolnavilor de diabet zaharat este in continua 

crestere pe diverse forme clinice boala. 

Numărul bolnavilor rămaşi în evidenţă în perioada ianuarie-iunie 2018 a fost de 1086402 

faţă de 1010254 bolnavi rămaşi în evidenţă în aceeaşi perioadă a anului 2017. 
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                             Supravegherea  în sănătatea public 

                  Departament de supraveghere în sănătate public 
     

A. COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE/CONTROL BOLI TRANSMISIBILE 
Activitati: 
Programul national de vaccinari  
- preluarea şi, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central; 
-   depozitarea, distribuirea şi, după caz, transportul vaccinurilor către furnizorii de 

servicii medicale; 
 - distribuire vaccin la 198 cabinete medici de familie si 7 maternitati din judet =40 actiuni 
(ROR,hexacima,dT, Prevenar13,VTA,tetraxim,BCG,HB pediatric) 
      -  verificare raport renv la toate cmi-urile din Tg-Jiu si judet – 60 actiuni 
     -   distribuire vaccin antigripal la toate spitalele, CMI-urile si centrele de plasament din 
Tg-Jiu si judet = 9 actiuni 
- instruire personal vaccinator antigripal sezon 2018-2019 = 1 actiune 
 - verificare catagrafii,conditii pastrare vaccin la CMI-uri din Tg-Jiu si judet = 50 actiuni 
 - nr. instruiri ale personalului medical vaccinator – 30 
 - nr. campanii vaccinale suplimentare in cadrul comunitatilor cu risc - 6 
   
   - acoperire vaccinala  
– BCG – 18 luni – 96,46 % ; 12 luni-96,56% ; 24 luni – 97,41% 
- HB  – 18 luni-91,59% ; 12 luni – 90,55% ; 24 luni – 90,94% 
 -  DTPa – 18 luni – 87,16 % ; 12 luni-80,25% ; 24 luni – 87,93% 
 - VPI – 18 luni – 87,16% ; 12 luni – 80,25% ; 24 luni – 87,93% 
 - Hib    - 18 luni – 87,16% ; 12 luni – 80,25% ; 24 luni – 87,93% 
 - ROR – 18 luni – 91,15% ; 12 luni – 81,54% ; 24 luni – 89,65% 
 
- HB ped. – catagrafiati 1322 – vaccinati 1268 
- BCG – ctg. 1465 – vaccinati 1424 
- HEXA – ctg. 6855 – vaccinati 6150 
-Pneumocociv – ctg. -4212,  vaccinati - 3651 
- Tetraxim – ctg. 6759 – vaccinati 3789 
- RRO – ctg. 7608 – vaccinati 5871 
- dT – ctg. 5560 – vaccinati 3767 
- in luna feb. 2018 s-a efectuat acoperire vaccinala la nascutii lunii iulie 2016,  nascuti 
anului 2002 si anului 2012 
- in luna aug.2018 s-a efectuat acoperire vaccinala la nascutii lunii iulie 2016,iulie 2017 . 
    
VACCINARI OPTIONALE 
Campanie vaccinare antigripala sezon 2018 - 2019 

- In luna august 2018 s-au catagrafiat in vederea vaccinarii antigripale 23292 

persoane din grupele la risc ( personal medical si auxiliar din spitale, ambulanta, 

asistenta sociala, gravid, bolnavi cronici si persoane cu varsta peste 65 ani). 

- A fost repartizata de MS o cantitate de 21810 doze vaccine antigripal pentru 

sezonul 2018-2019.  

Pana in prezent total vaccinati 20442 si stoc in teritoriu 1368 doze la nivelul cabinetelor 
medicale si unitatilor subordonate DGSP. 
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Programul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare 
  -    supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare prin 
culegerea, validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru aprobarea fişei unice de raportare a 
bolilor transmisibile şi metodologiile specifice de supraveghere elaborate de CNSCBT; 
 
In anul 2018, in judetul Gorj au fost deschise 8 focare (hepatita epidemica tip 
A,varicela) 
Programul de supraveghere si control al infectiei HIV  
-efectuarea screening-ului infecţiei HIV/SIDA la femeile gravide şi persoanele din grupele 
de risc pentru infecţia HIV/SIDA, cu utilizarea testelor de screening tip ELISA HIV(1+2); 
- organizarea la nivel teritorial a campaniilor de informare-educare-comunicare; 
- nr. teste rapide HIV efectuate la gravide in cadrul spitalelor din judet – 1991 
- nr. teste rapide HIV efectuate la gravide in cadrul laboratoarelor private din judet - 1290 
- nr. cazuri HIV pozitive -2 
- nr. teste de screening rapide distribuite – 1100 
- nr. teste de tip ELISA HIV(1+2) distribuite - 576 
 
Programul de supraveghere si control al tuberculozei  
- nr. total cazuri noi si readmise de TBC depistate - 202 
- nr. bolnavi TBC testati HIV – 214 
- nr. focare TBC – 1 focar familial – Bumbesti-Jiu 
               
 Programul national de supraveghere si limitare a infectiilor asociate asistentei 
medicale in unitatile sanitare : 

- nr. total cazuri infectii cu Clostridium difficile depistate - 38 din care 1 caz 
infirmat 

- nr. total cazuri infectii asociate asistenţei medicale şi a rezistenţei microbiene 
depistate in spitalele din judet – 77 

- nr. instruiri metodologice a spitalelor care derulează programul, în 
conformitate cu metodologia transmisa -15 

- nr. expuneri accidentale a personalului care lucreaza in sistemul sanitar la 
produse biologice – 8 

- nr. actiuni recoltare teste de salubritate(AMF,suprafete,sterile) – 4 
                     

 B .COMPARTIMENTUL DE EVALUARE A FACTORILOR DE RISC  
DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCA  

   
 1.COLECTIV IGIENA MEDIULUI 

Activitatea a fost axata in principal pe realizarea actiunilor specifice sintezelor 
nationale, din cadrul  Programului National de Monitorizare  a Factorilor Determinanti din 
Mediul de Viata si Munca ( P.N.II – Domeniul 1 ) :  
1.Supravegherea calitatii apei potabile distribuite in sistem centralizat in zonele de 
aprovizionare mari si mici  

Au fost realizate 468 de actiuni de verificare a modului de functionare a instalatiilor 
centrale de aprovizionare cu apa potabila (fiind incluse si actiunile de comunicare a 
riscurilor identificate in activitatea de monitorizare). S-au prelevat un numar de 497 de 
probe de apa pentru examen de laborator organoleptic,  chimic si bacteriologic . 
In cadrul sintezei nationale au fost monitorizate un nr. de  86 de  instalatii centrale de 
alimentare cu apa potabila ( 19 urbane si 67 rurale),  din care 48  de instalatii detin 
autorizatie sanitara de functionare eliberata de DSP Gorj 
.     Un nr. 9  instalatii au primit notificare de respingere a autorizatiei sanitare de 
functionare: Dragutesti-Cirbesti,  Dragutesti Tilvesti,  Turceni,  Danesti – Unguresti,  Runcu 
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– Bilta,  Scoarta- Bobu,  Pestisani. Tg-Jiu Polata, Turcinesti, datorita  neconformitatilor 
calitative ale apei procesate si distribuite consumatorilor.   

Nu au solicitat la DSP Gorj autorizatie/ viza  sanitara de functionare - operatorii 
instalatiilor Aninoasa, Balanesti,  Bilteni,Catunele, Glogova, Schela, Stanesti, Turburea, 
Urdari,Stejari, Vagiulesti, Pades, Cruset- Miericeaua, Cruset – Maiag, Cruset- Valuta, 
Hurezani,  Danciulesti,Sacelu, Saulesti,  Tg- Carbunesti- Pojogeni, Tg-Carbunesti- Cojani, 
Tg- Carbunesti- Curteana, Tg-Carbunesti- Macesu, Tg- Carbunesti- Floresteni,  Tg- 
Carbunesti – Cretesti,  Tg-Carbunesti – Sat,Slivilesti –Miculesti, Pades, Baia de Fier  . 
 
In cadrul programului de monitorizare s-au inregistrat  urmatoarele neconformitati : 
-dezinfectia necorespunzatoare a apei cu substanta clorigena – instalatiile de apa 
Balanesti,  Catunele,  Tg-Jiu – Polata,  Scoarta – Bobu,  Danciulesti,  Schela -Arsuri, 
Schela –Gornacel, Danciulesti,  Stejari,  Stanesti,  Turcinesti si Slivilesti-Miculesti, 
Hurezani, Cruset-Maiag, Cruset- Valuta, Turburea, Saulesti,Baia de Fier.  
- la instalatiile de apa : Ticleni,  Matasari,  Tismana, Pestisani,  Crasna,  Runcu –Bilta,  

Godinesti- Matasari,  Schela – Simbotin si Pestisani   s-a inregistrat neconformitatea 

chimica prin parametrul turbiditate,  operatorul neasigurand tratarea corespunzatoare a 

apei din sursele de profunzime si de suprafata  

-la insalatiile de apa : Dragutesti- Cirbesti,  Dragutesti Tilvesti,  Balanesti,  Danesti – 
Bucureasa,  Danesti Bratuia,  Turceni,  Tg-Jiu – Polata,  Scoarta – Bobu,  Urdari,  
Aninoasa,  Turcinesti,  Ticleni,  Cruset – Maiag,  Cruset –Valuta si  Cruset Miericeaua,  s-
au inregistrat depasiri ale C.M.A. pentru parametrul amoniu (provenienta telurica),  iar la 
instalatia de apa  Turcinesti   s-a inregistrat depasirea C.M.A. pentru parametrul chimic 
nitriti . La instalatia de apa Danesti – Ungureni s-a inregistrat depasirea C.M.A.  pentru 
parametrul nitrati, instalatie nou realizata si cu un numar relative mic de consumatori. 
        In cursul anului 2018, in judetul Gorj nu au fost inregistrate epidemii cu calea de 
transmitere hidrica, fapt datorat si activitatii de medicina preventiva desfasurata de Directia 
Judeteana de Sanatate Publica ,  inpunindu-se operatorilor sistemelor publice de apa 
respectarea normelor si legislatiei sanitare  referitoare la prevenirea aparitiei situatiilor cu 
impact negativ asupra sanatatii consumatorilor. 
 
2.  In cadrul PN II –Domeniul 1. S-au realizat actiunile suplimentare ale activitatii de  
Suparveghere a calitatii apei distribuite in sistem centralizat in zonele de 
aprovizionare mari si mici: 
S-au realizat 21 actiuni de monitorizare suplimentare in cadrul PN II –Domeniul 1 in  
colaborare cu CRSP Timisoara si CRSP Cluj, actiunile incadrandu-se in cheltuielile  
eligibile ale programului national. 
1.Pentru determinare parametrii suplimentari  COV( Compusi Organici Volatili)  si 
Legionella pneumophila – ISP-CRSP Timisoara 
-10 actiuni – prelevare probe apa pentru COV  din instalatiile de apa  : Turcinesti, 
Balanesti, Musetesti,  Crasna -Dumbraveni,  Crasna- Aninis,  Novaci,  Alimpesti, 
Polovragi,  Bengesti-Ciocadia, Prigoria (. la instalatia Balanesti s-a inregistrat o usoara 
depasire a CMA pentru Trihalometan si Cloroform ) 

- 4 actiuni - prelevare probe de apă pentru Legionella pneumophila din instalatiile de 
apa Turcinesti, Balanesti, Bengesti – Ciocadia si Prigoria.  

-actiune – transport probe apa pentru COV  si Legionella pneumophila – ISP-CRSP 
Timisoara 

2. - Pentru determinarea parametrii suplimentari HAP( Hidrocarburi Aromatice Policiclice)   
– CRSP CLUJ 
-5 actiuni  de prelevare probe  apa  de la instalatiilede apa: Balesti, Pades, Pestisani,  

Telesti si 
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Matasari –  pentru parametrul HAP) 
-actiune – transport probe apa pentru HAP – ISP-CRSP Cluj 
          
3. Supravegherea calitatii apei de imbaiere  
 Nr. actiuni = 3 

Din informatiile furnizate de S.G.A. Gorj,  in judetul Gorj  rezultatul monitorizarii 
calitatii apei de suprafata a stabilit  ca apa raurilor si lacurilor de acumulare se incadreaza 
in calitatea ecologica buna ( peste 95 %), iar corpurile de apa- paraurile Sadu si Cioiana s-
au incadrat in categoria de calitate moderata (5%), in special datorita debitului scazut .      
   
4.Monitorizarea si controlul  gestionarii  deseurilor rezultate din activitatea medicala  
 
 S-au centralizat datele statistice provenite de la 13 unitati spitalicesti din judetului Gorj 
Unitatile sanitare cu paturi  dispun de echipamente pentru stocarea intermediara a 
deseurilor si pentru transportul acestora in cadrul unitatii   (containare pe roti,  carucioare ) 
,  transportul facandu-se pe trasee special destinate pentru deseuri, cu liftul sau pe scari .  
Intrucat unitatile sanitare din  judetul Gorj nu dispun de instalatii de neutralizare proprii ( 
incineratoare ),  toate unitatile dispun de spatii amenajate pentru stocarea temporara a 
deseurilor medicale,  care sunt prevazute cu apa curenta,  canalizare, ventilatie ,  
paviment si pereti usor lavabili,  mijloace de securizare a materialelor depozitate si cantare 
pentru inregistrarea cantitatilor de  deseurilor . 
 
5. Monitorizarea intoxicatiilor acute accidentale cu monoxid de carbon, bauturi 
alcoolice, droguri si ciuperci  
-S-au realizat un numar de 24 actiuni de completare  a 19 fise de declarare a cazurilor 
comunicate de catre unitatile spitalicesti ( fiind incluse si 5 actiuni de comunicare la CRSP 
Iasi)   ,  a cazurilor de intoxicatii acute accidentale cu monoxid de carbon, bauturi 
alcoolice, ciuperci sau alte produse care nu se incadreaza in categoria produselor chimice 
Gorj 
 
6. Supravegherea produselor cosmetice in relatie cu sanatatea umana. 
S-au desfasurat un numar de 13 actiuni de  prelevare a 6 probe de  produse cosmetice si 
contraprobe in cadrul PNII –Domeniul 1.1.3.1 
 
7. Supravegherea calitatii apei de fantana si a apei arteziene de utilizare publica 
        S-au desfasurat un numar de  10 actiuni de prelevare a  50  probe de  apa din cele 
10 localitati rurale : com. Albeni, Musetesti, MUN. Motru cu localitatille componenete 
Plostina si Rosiuta,  Barbatesti, Baia de Fier,  Saulesti,  Stoina,  Hurezani, Aninoasa si 
Crasna si Albeni stabilite conform metodologiei sintezei nationale  
 
8.Supravegherea produselor biocide  
In anul 2018 s-a realizat 1 ACTIUNE in  trimestrul III -2018 de catre Serviciul de Control in 
Sanatate Publica care a stabilit actiuni de prelevare a produselor biocide, pentru trimiterea 
acestora pentru analiza laboratoarelor acreditate CRSP Iasi si DSP Ialomita. S-au prelevat 
2 probe de produs biocid BIONET A15.  
 
9.Monitorizarea apelor potabile imbuteliate altele decit apele minerale naturale sau 
decit apele de izvor 
In Judetul Gorj nu s-au identificat operatori pentru realizarea activitatii de monitorizare 
 
10. Registrul de sanatate in relatie cu mediul : 
-Methemoglobinemie acuta infantile  

In judetul Gorj, in anul 2018, nu au fost comunicate de unitatile spitalicesti cazuri 
inregistrate de intoxicatii acute cu nitrati la sugari. 
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11.Schimbari climatice  
S-au realizat 5 actiuni trimestriale de informare si  introducere  in registrul de sanatate in 
relarie cu mediul  ReSanMed a   2 cazuri   de degeratura cu necroza tesutului – ( T34) 
inregistrate de unintatile sanitare Tg-Jiu . 
-Gusa endemica prin deficit de iod  
Nu au fost inregistrate gazuri de gusa endemica prin deficit de iod . 
12.In conformitate cu ORD MSP nr. 1078/2010 si a reglementarilor sanitare prevazute de 
ORD MS nr. 1030/2009 actualizat  au fost realizate urmatoarele activitati:  
 
-Evaluarea conformarii la normele de igiena si de sanatate publica a proiectelor de 
amenajare si construire ( notificare asistenta de specialitate ) si a activitatilor 
supuse  autorizarii sanitare  
 - Nr. TOTAL  actiuni de evaluare = 191 
  Autorizatii Sanitare de Functionare  =43 
VIZA ASF = 29  
 ASF = 14    
Respingere ASF  =  9  
Au fost evaluate sanitar un numar de  191 documentatii : 
(-Notificari -certificarea conformitatii = 45 
-Notificari- asistenta de specialitate = 103  ),  iar in urma evaluarii sanitare s-a constatat ca 
au fost asigurate conformitatile la normele de igiena si sanatate publica . 
S-au respectat procedurile legale de avizare / autorizare sanitara, prevazute de 
prevederile ORD MS 1030/2009 actualizat.  
 
TOTAL = 913  actiuni  
                              
 2.COLECTIV IGIENA ALIMENTULUI 
   Personalul din cadrul Compartimentului Evaluarea factorilor de risc din mediul de viata si 
munca –Colectiv Igiena Alimentatiei, a desfasurat in anul 2018 activitati in cadrul 
Programului National de Sanatate al Ministerului Sanatatii –NR. II- Domeniul 4 „ 
Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc alimentari”. 
  1.Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii . 
 S-au desfasurat un numar de 20 actiuni in unitati de defacere cu profil alimentar, 
supermarket-uri, in cadrul carora s-au catagrafiat 91 produse ( condimente, plante 
aromatice uscate ).S-au recoltat 2 probe condimente ( Usturoi granulat Galeo-origine 
China si Boia de ardei dulce Carrefour-origine China ) la care s-a efectuat detectia iradierii, 
rezultatele fiind corespunzatoare (neiradiat). 
  2.Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consum uman . 
S-au desfasurat un numar de 20 actiuni in unitati de desfacere produse alimentare si 
depozite en gross , in cadrul carora s-au recoltat 20 probe de sare iodata (Producator 
salina Slanic Prahova,  Sare import Grecia, Turcia) in vederea efectuarii de analize fizico-
chimice in cadrul laboratorului DSP Gorj ( determinare iod si iod total), probele analizate 
fiind corespunzatoare in procent 80%( 20% fiind necorespunzatoare -(4 probe ).S-a 
inaintat referat catre SCSP pentru luarea de masuri conform legislatiei in vigoare). 
  3.Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale si alte substante. 
S-au desfasurat un numar de 20 actiuni in unitati de desfacere produse alimentare, in 
cadrul carora s-au catagrafiat produse lactate, panificatie,sucuri de fructe si legume, 
bauturi energizante, batoane energizante etc. cu adaos de vitamine, existente in unitatile 
de desfacere verificate. S-au verificat si raportat la CRSP Timisoara, un numar de 54 de 
produse ( energizante,bauturi racoritoare, lactate,cereale mic dejun).In cadrul produselor 
verificate prin sondaj, nu fost identificate produse fara notificarea MS. 
  4.Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu destinatie nutritionala 
speciala . 
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S-au desfasurat un numar de 18 actiuni in unitati de desfacere produse alimentare, 
plafaruri, supermarketuri, in cadrul carora s-a efectuat catagrafierea produselor din 
aceasta categorie (formule de lapte praf pentru sugari si copii mici, cereale pentru copii, 
produse ditetice, etc) . S-au recoltat 8 probe ( cereale pentru copii,lapte praf de inceput si 
lapte praf pentru scopuri medicale speciale ), ce au fost expediate pentru efectuarea de 
analize la: CRSP Cluj, CRSP Iasi, DSP Gorj (determinare metale grele, reziduri pesticide, 
analize microbiologice si fizice ).Rezultatele sunt corespunzatoare. 
  5.Monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare . 
 S-au desfasurat un numar de 20 actiuni in unitati plafar, supermarketuri,  in cadrul carora 
au fost catagrafiate un numar de 60 suplimente alimentare destinate copiilor, gravidelor si 
sportivilor. S-au recoltat 2 probe suplimente alimentare ( Branca ursului –prod.Dacia Plant 
siVitamina C retard cu extract de macese+D3+zinc –prod.Juvapharma ) la care s-a 
efectuat determinarea de metale, Pb si Cd, acestea fiind corespunzatoare. 
  6.Monitorizarea consumului de aditivi  
 S-au desfasurat activitati pentru identificarea de producatori autorizati de vin pe raza 
judetului Gorj ( s-au desfasurat un numar de 16 actiuni).A fost recoltata 1 proba vin alb sec 
Dorel ( prod. INFACO SRL-Bumbesti Jiu ),ce a fost expediata la CRSP Tg Mures pentru 
efectuarea de determinari ( grupul de aditivi alimentari E220-228 dioxid de sulf-sulfiti ). 
  7. Evaluarea factorilor de risc din materiale care vin in contact cu alimentele .S-au 
desfasurat un numar de 11 actiuni in unitati de productie ( fabrica de lapte, 
carmangerii,unitati desfacere).S-au recoltat 7 probe ( boluri inox, castroane melamina, 
pahare iaurt, folie multistrat,pungi hartie, farfurii carton pentru prajituri, ceramica 
traditionala) in vederea determinarii continutului de metale,formaldehida si determinarea 
migrarii globale. Analizele s-au efectuat la INSP Bucuresti si sunt corespunzatoare. 
  8. Rolul alimentului in izbucnirile de toxiinfectii alimentare din Romania . 
 In anul 2018 nu s-au inregistrat focare confirmate de TIA in unitati de alimentatie publica 
si familiale. 
  9. Evaluarea valorii nutritive a alimentelor –sarea din alimente . 
 S-au desfasurat un numar de 24 actiuni in unitati de desfacere produse alimentare si 
alimentatie publica,in cadrul carora au fost catagrafiate un numar de 32 produse 
(cremwursti, mezeluri, branza,pufuleti,biscuiti sarati, ketchup, maioneza). S-au recoltat 21 
probe meniuri si fast food, in vederea efectuarii determinarii cantitatii de sare, in cadrul 
laboratorului DSP Gorj chimie-toxicologie . 
  10.Supravegherea starii de nutritie si a alimentatiei populatiei . 
S-au efectuat anchete alimentare in cadrul carora au fost completate 50 chestionare 
pentru subiecti din mediul urban si rural .S-au completat fişe de anchetă cu datele 
personale, antropometrice şi biochimice, datele privind consumul alimentar individual prin 
evaluarea dietei persoanei pe 24 ore și evaluarea stilului de viață: activitate fizică, fumat, 
consum de alcool, consum de suplimente alimentare, în vederea protejării populaţiei 
împotriva efectelor datorate consumului alimentar neadecvat (supra sau subalimentaţie). 
S-a colaborat cu medicii de familie privind analizel medicale. 
Centralizarea datelor s-a trimis la Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj. 
 11.Evaluarea aportului de substante excitante din bauturi energizante . 
S-au desfasurat un numar de 20 actiuni in unitati de desfacere, in cadrul carora au fost 
catagrafiate un numar de 22 bauturi energizante. S-a recoltat 1 proba de bautura 
energizanta ( Burn Energy drink original-prod. Pentru Energy Beverages Europe -Irlanda ), 
ce a fost expediata la CRSP Cluj pentru determinare cantitativa a cafeinei si determinarea 
cantitativa a zaharului,proba fiind corespunzatoare. 
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   Total actiuni programe de sanatate - 219 
 Alte activitati:  
   1. Au fost efectuate un numar de 63 controale igienico-sanitare in unitati cu profil 
alimentar in vederea evaluarii riscului privind siguranta alimentului:   
   2.Monitorizarea conditiilor de igiena in unitati de:  desfacere ( 15 actiuni ), alimentatie 
publica ( 24 actiuni ), unitati de productie –desfacere patiserie-cofetarie( 12 actiuni ), unitati 
de productie lactate si carmangerii,panificatie ( 12 actiuni) .   
    In unitatile monitorizate s-au constatat deficiente privind respectarea normelor igienico-
sanitare ( controlul medical periodic efectuat necorespunzator ),  si s-au acordat termene 
pentru remedierea acestora. 
  3.Evaluari ale documentatiilor depuse la biroul de avize/autorizari –notificari de 
sanatate publica - pentru evaluarea obiectivelor in faza de proiect in vederea eliberarea 
autorizatiei de construire,  certificarea conformitatii cu normele de igiena –numar total 
75, toate fiind conforme legislatiei in vigoare. 
  4. Eliberari ASF prin DPR persoane fizice, altele decat cele inregistrate la ORC Gorj -3. 
  5.Recoltari de probe alimente, teste de salubritate in baza contractelor de prestari 
servicii   
  6. Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile utilizata in industria alimentara) -
10 actiuni (10 probe apa recoltate pentru determinari fizico chimice si microbiologice- 8 
probe sistem public de apa si 2 probe sursa proprie ),toate probele fiind corespunzatoare. 
  7. Elaborare proceduri formalizate. 
  8.Activitati de birou: evidenta programelor de sanatate, raportari saptamanale, lunare, 
trimestriale, centralizari date in cadrul PNII, Dom.4, evidente documente.  
 TOTAL ACTIUNI 371 
 
 3.COLECTIVUL IGIENA  COLECTIVITATILOR DE COPII /TINERI 
 Pe parcursul anului 2018 Colectivul Igiena Colectivităților de Copii/Tineret,din cadrul 
D.S.P. Gorj a derulat activități cuprinse în Programul Național de Evaluare, Promovare  a 
Sănătății și Educației pentru Sănătate - P.N. V-,  precum și alte activități specifice 
compartimentului și prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al D.S.P. 
 
- Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi prin 
efectuarea triajului epidemiologic după vacanţele de vară, iarnă, intersemestrială si 
de primăvară, context în care s-au desfășurat următoarele activități:  
 
-verificarea prin sondaj a modului de efectuare a triajului epidemiologic, de către medicii 
școlari și medicii de familie, în unități de învățământ din municipiul Tg-Jiu și județ.  
-centralizarea după fiecare vacanță a triajului epidemiologic,  prilej cu care au fost 
depistate urmatorele cazuri: 
-după vacanța de iarnă la cei 38671 elevi examinați,  au fost depistate 94 cazuri de 
angină, 6 cazuri alte boli infecțioase,104cazuri de pediculoză și 11 cazuri de micoză. 
- după vacanța intersemestială la cei 41348 elevi examinați, au fost depistate 190 cazuri 
de angină, 8 cazuri alte boli infecțioase, 72 cazuri de pediculoză și 29 cazuri de micoză. 
- după vacanța intersemestială la cei 41348 elevi examinați, au fost depistate 190 cazuri 
de angină, 8 cazuri alte boli infecțioase, 72 cazuri de pediculoză și 29 cazuri de micoză.  
- după vacanța de primăvară la cei 41110 elevi examinați, au fost depistate 117 cazuri de 
angină, 12 cazuri alte boli infecțioase, 127 cazuri de pediculoză și 15 cazuri de micoză. 
- după vacanța de vară la cei 46282 elevi examinați, au fost depistate un caz de varicelă, 
131 cazuri de angină, 96 cazuri de pediculoză și 36 cazuri de micoză.  
-pentru combaterea cazurilor de pediculoză au fost distribuite un număr de 69 flacoane 
soluții de deparazitare, la 19 cabinete de medicină de familie și 68 flacoane soluții de 
deparazitare, la 16 cabinete de medicină școlară, care au depistat cazuri de pediculoză. 
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-Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate pe baza examenelor 
medicale de bilanţ la copiii şi tinerii din colectivitățile şcolare din mediul urban şi 
rural :  
În cadrul examenului de bilanț 
-din cei 9926 preșcolari și elevi din clasele a I-a, aIV-a, a VIII-a a XII-a, profesională anul II 
examinați un număr de 7098 de subiecți prezintă o dezvoltare fizică armonică și 2828 de 
subiecți prezintă o dezvoltare fizică dizarmonică. 
-din cei 137 studenți anul II examinați un număr de 98 de subiecți prezintă o dezvoltare 
fizică armonică și 39 de subiecți prezintă o dezvoltare fizică dizarmonică. 
-Utilizarea modelului ecologic pentru intervenţiile de prevenire a violenţei la elevi, context 
în care s-au desfasurat urmatoarele activitati:  
-aplicarea chestionarelor unui numar de 161 de elevi din clasele aVI-a, aVII-a și aVIII-
a,  din localitațile Bălănești, Mătăsari, Bustuchin,, conform eșantioanelor calculate 
de către CDC-SUA.  
- Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea riscului specific pentru sănătate generat de 
comportamentele cu risc (YRBSS- CDC),  
 
- Supravegherea condițiilor igienico sanitare în colectivitățile de copii și tineri, context în 
care s-au desfasurat urmatoarele activitati:  
-întocmirea unui număr de 52 note evaluare a unitaților de învățământ din municipiul 
Tg-Jiu și județ(17 gradinite,17 școli, 18 licee),  
- întocmirea unui număr de 52 ghiduri de control pentru  unitățile de instruire și 
educare ale copiilor și tinerilor,  din municipiul Tg-Jiu și județ. 
 
    4. Colectiv Medicina Muncii 
   Colectivul  Medicina Muncii, a desfasurat activitati  specifice de evaluare a starii de 
sanatate a expusilor profesional, avand ca obiect protejarea sanatatii si prevenirea 
imbolnavirilor asociate factorilor de risc ocupational, cuprinde urmatoarele actiuni : 

  1. Monitorizarea incidentei bolilor profesionale si a absenteismului medical prin boala 
profesionala care s-a realizat prin : 

- conform fiselor de semnalizare primite de la clinicile de medicina muncii din tara, au fost 
cercetate impreuna cu ITM Gorj un numar de 70 cazuri de boli   profesionale, din care au 
fost  declarate  25 cazuri de boli profesionale, 23 cazuri de boli legate de profesie si 22 
cazuri de boli  infirmate. Cu preponderenta,  cazuistica de imbolnavire profesionala s-a 
remarcat in unitatile din sectorul minier ( SC Oltenia SA : Complex Energetic 
Termocentrala Rovinari, Cariera Jilt, Cariera Lupoaia, Cariera Rosiuta, SC Fibrocim SA,  
etc)  predominand in special boli ale sistemului  osteomusculoarticular si ale aparatului 
respirator, cu respectarea Legii 319/2006 si ale HG 1425/2006, modificata si completata 
prin HG 955/2010.     
 2.Supravegherea respectarii cerintelor minime legislative privind sanatatea si securitatea 
in munca a lucratorilor expusi la riscuri generate de vibratii, s-a realizat prin distribuirea de 
formulare de raportare la 3 societati ( SC HIDROCONSTRUCTIA SA, SC YDAIL 
CONSTRUCT SRL, SC SUCCES DEZVOLTARE) de pe teritoriul judetului in vederea 
stabilirii numarului de angajati expusi, a numarului de controale periodice efectuate. 
Formularele de raportare au fost transmise la CRSP Bucuresti, in trim.IV/2018. 
 
  3.La cererea tertilor, in baza prevederilor Legii 319/2006 si/sau in vederea acordarii unor 
drepturi salariale au fost efectuate determinari de noxe fizice, chimice, biologice si pulberi, 
dupa cum urmeaza : 683 determinari pulberi ( carbune, steril, lemn), 210 determinari 
agenti chimici ( monoxid de carbon, oxizi de azot, bioxid de sulf, amoniac, acid clorhidric, 
acid acetic, acetone, formaldehida, hidrocarburi alifatice, benzene, toluene, xilen,etc); 4 
iluminat,14 microclimat, 26 vibratii, 281 determinari zgomot ( peste limita maxima admisa 
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de legislatie fiind inregistrate in sectorul minier), au fost recoltate un numar de 562 probe 
de aeromicroflora. 
 
4.Riscul contactarii tuberculozei pulmonare ( ca boala profesionala) la  
personalul angajat in unitatile sanitare in Romania, au fost transmise Fisele unitatii 
sanitare completate pentru : Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu, Spitalul de Urgenta Tg-
Carbunesti, Spitalul Or.Bumbesti-Jiu, Spitalul Or.Turceni, Spitalul Or.Novaci, Spitalul 
Or.Motru, Spitalul Or.Rovinari, Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu”Dobrita, 
care functioneaza pe raza judetului Gorj. Fisele de raportare au fost trimise la CRSP Iasi, 
in trim.IV/2018. 
 
5.Expunerea profesionala la radiatii ionizante si neionizante in cadrul careia        s-a 
intocmit situatia unitatilor nucleare medicale de pe teritoriul judetului care a cuprins tipul 
instalatiilor generatoare de radiatii, numarul de lucratori expusi, precum si datele 
referitoare la supravegherea lor medicala.   
 
  6.Au fost intocmite buletine de interpretare prin masurare a campurilor electromagnetice 
in numar de 30 referate,  conform Legii 520 / 2016 : Politia Judeteana Tg-Jiu, Salvamont 
Gorj, Prefectura Gorj, Consiliul Judetean Gorj, etc. 
 
7.Actiuni de promovare a sanatatii la locul de munca – au fost efectuate 160 referate prin 
care riscul profesional a fost comunicat  atat salariatilor cat si angajatorului si/sau alti 
factori de raspundere din unitati, recomandand masuri tehnico-organizatorice si medicale 
in vederea reducerii impactului asupra starii de sanatate a angajatilor. 
 
   8.In conformitate cu prevederile OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de 
munca s-a efectuat verificarea conditiilor de munca pentru 10 salariate gravide pentru care 
angajatorii au transmis rapoarte de evaluare la DSP Gorj. 
 
  9.In conformitate cu HG 924/2017 s-au elaborat 2 referate de specialitate     ( UM SADU 
si SC HIDROCONSTRUCTIA SA) in vederea incadrarii locurilor de munca in categoria 
,,Conditii de munca speciale’’ 
 
10. Alte actiuni : 
a) s-au intocmit 72 referate de evaluare a unitatilor/activitatilor pentru notificare, 6 
certificarea conformitatii. 
b)  la solicitarea agentilor economici, in baza documentatiei prevazuta in legislatia in 
vigoare, s-au expertizat conditiile de munca in vederea incadrarii locurilor de munca in 
categoria de conditii periculoase sau vatamatoare, eliberandu-se un numar de 243 de 
Buletine de determinare prin expertizare a locurilor de munca. 
 

 C.COMPARTIMENT PROMOVAREA SANATATII 
Activitățile derulate de Compartimentul de Evaluare și Promovare a Sănătății  în 

cadrul P.N. V – Programul Național de Evaluare, Promovare a Sănătății și Educație pentru 

Sănătate pentru perioada 01.01 – 31.10.2018 au fost: 

- Organizarea şi desfăşurarea de Campanii de informare-educare-comunicare 

(IEC) destinate celebrării zilelor mondiale/europene conform calendarului 

priorităţilor naţionale: 

1. Campanie IEC pentru a marca Luna Naţională de Prevenire a Cancerului – 

februarie 2018 
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2. Campanie pentru marcarea Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Tuberculozei – 24 

martie 2018 

3. Campanie pentru marcarea  Zilei Mondiale a Sănătăţii -7 aprilie 2018 

4. Campanie pentru a marca Săptămâna Europeană a Vaccinării – 20-25 aprilie 

2018 

5. Campanie pentru a marca Ziua Mondială fără Tutun – 31 mai 2018 

6. Campanie pentru marcarea Zilei Internaționale de Luptă împotriva Abuzului și 

Traficului  Ilicit de Droguri - 26 iunie 2018 

7. Campanie pentru a marca Luna Națională a Informării despre Efectele 

Consumului de Alcool - iunie 2018  

8. Campanie pentru marcarea Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Hepatitei - 28 iulie 

2018 

9. Campanie pentru a marca Săptămâna Europeană a Mobilității – 16 – 22 

septembrie 2018. 

- Organizarea și desfășurarea de intervenţii de informare-educare-comunicare 

destinate priorităților de sănătate specifice locale: 

1. Intervenția IEC “ Gripa și virozele respiratorii” 

2. Intervenția IEC “Donează sânge! Salvează vieți!” 

3. Intervenția IEC “ Informare privind bolile transmise de căpușe” 

4. Intervenția IEC  “Canicula”. 

 - Intervenții pentru alimentație sănătoasă și activitate fizică la copii și 

adolescenți: 

- Organizarea și desfășurarea de intervenții pentru promovarea sănătății în 

comunități și grupuri vulnerabile: 

1. Intervenția IEC “Ziua Internațională a Bolilor Rare – 28 februarie2018” 

2. Intervenția IEC “Ziua Europeană Impotriva Obezităţii – 20 mai 2018”  

3. Intervenția IEC  “Ziua Mondială a Contracepției – 26 septembrie 2018“ 

D.  LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI  INVESTIGARE IN SANATATE 
PUBLICA   
Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate din cadrul Directiei de Sanatate 
Publica Gorj si-a desfasurat activitatea in anul 2018,  astfel incat,  să satisfacă cerinţele 
sistemului de management şi pe cele ale clientilor in conformitate cu cerintele standardului 
internaţional de acreditare SR EN ISO/CEI 17025/2005 . 
Laboratorul a efectuat in anul 2018 urmatoarele determinari: 
-exudate faringiene-216 probe cu 432 determinari,dintre care 41 probe pozitive ; 
-examene coprobacteriologice: -pentru identificarea agentului patogen in enterocolite 718 
probe cu 2154 determinari, dintre care 51 probe pozitive ; 
-examene coprobacteriologice:-controale pentru identificarea purtatorilor sanatosi de 
Salmonella si Shigella -97 probe cu 194 determinari; 
-ex.coproparazitologice -147 probe dintre care 7 pozitive probe ; 
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-serologia sifilisului:18 probe VDRL-4 probe pozitive si TPHA:8 probe dintre care 3 
pozitive; 
-pentru diagnosticul hepatitei A: 46 probe IgM HAV,dintre care 18 probe pozitive; 
-serologia HIV-261 determinari HIV ELISA –cu 3 probe pozitive; 
-determinarea incarcaturii microbiologice in unitati sanitara:  
  -AMF-335 probe cu 670 determinari,  
    -incarcatura microbiana a suprafetelor:837probe cu 1674 determinari; 
    - determinarea sterilitatii-257 probe; 
-determinarea incarcaturii microbiologice in alte unitati:  
 -AMF-451probe cu 1353 determinari,  
   - incarcatura microbiana a suprafetelor:22 probe cu 66 determinari 
-determinari microbiologice in probe alimentare: 27 probe cu 43 determinari; 
-determinari microbiologice probe de apa: 1881 probe apa potabila cu 5643 
determinari(ntg/22,ntg/37,bacterii coliforme,e.coli,enterococi intestinali)  
-determinari microbiologice pentru alte ape (ape de piscina):30 probe cu 120 determinari; 
-determinari microbiologice in sol:3 probe; 
-determinari chimice probe de apa potabila: 1613 probe cu 8065 determinari (determinare 
PH,det. Conductivitate, det cloruri, det. Indicelui de permanganat, det.sumei de Ca si 
Mg,det continutului de azotati.azotiti,amoniu; 
-determinari chimice in probe aer:-determinarea pulberilor in suspensie: 683-analize 
pulberi  
         -det.agenti chimici:210 analize  
-det continutului de iodat de potasiu si iod total in probe de sare alimentara: 100 probe cu 
200 determinari 
-23 probe alimente analizate chimic pentru determinarea continutului de clorura de sodiu-
in cadrul sintezelor nationale. 
 
Pe toata perioada anului au fost achizitionate echipamente performante pentru ambele 
compartimente ale laboratorului: microbiologie si chimie/toxicologie S-au achizitionat in 
anul 2018, a unui spectrofotometru si a unui multimetru,ce a fost instalat in compartimentul 
chimie toxicologie si doua termostate incubatoare pentru compartimentul de 
microbiologie.Pe toata perioada anului au fost achizitionate echipamente performante 
pentru ambele compartimente ale laboratorului: microbiologie si chimie/toxicologie.  
Personalul laboratorului a participat la cursuri de pregatire in domeniul tehnic,si la cursuri 
de formare profesionala in domeniul tehnic si in domeniul asigurarii calitatii . 
S-a depus documentatia la sediul RENAR in vederea reacreditartii laboratorului. 
 
    
            SERVICIUL DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA GORJ 
 
                        

In cursul anului 2018 , cadre medico-sanitare de specialitate , din cadrul SCSP Gorj 
au desfasurat  28 de actiuni de inspectie si control , in conformitate cu Planul national 
de actiuni tematice de control  in sanatate publica  elaborat de MS-ISS , Planul de actiuni 
de control  pe anul 2019 si Planul saptamanal de lucru  elaborate de Serviciul de Control 
in Sanatate Publica ,  in scopul prevenirii producerii de imbolnaviri si promovarii sanatatii 
populatiei si au efectuat un nr.  de  1702  controale si recontroale   pe urmatoarele 
domenii de activitate:   
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I.CONTROLUL  ALIMENTULUI  
 

 In obiectivele din acest domeniu s-au efectuat un nr. total de        296 controale ,  
din care : 

Au fost recoltate un nr. de : 
-13 probe  MCA , supliment alimentar , alimente cu destinatie nutritionala 

speciala   
        -18 probe  salubritate   

- 2 probe ape minerale si potabile imbuteliate ; 
-60 probe aliment  ;  

 Pentru abateri de la legislatia sanitara in vigoare :  
neefectuarea cursurilor pentru notiuni fundamentale de igiena ,  
neefectuarea curateniei si dezinfectiei curente  , neefectuarea 

controlului medical perioadic  
au fost aplicate un nr. de 4  avertismente si  7  sanctiuni contraventionale in valoare 
de 10800 Lei . 
 

II.CONTROLUL APEI        
 
 In obiectivele din acest domeniu  s-au efectuat un nr. de   50   controale , din care : 
 - 21  de controale la Instalatii centrale de tratare si distribuire a apei potabile  
 - 10 controale privind monitorizarea de audit a apei potabile  

-19 controale privind monitorizarea de control a apei potabile 
 

Au fost  recoltate un nr. de  17  probe apa din care 9 corespunzatoare  
neasigurarea calitatii apei potabile , prin parametrii de potabilitate , distribuita 
populatiei  ,   au fost aplicate un nr. de 3  avertismente si 3 sanctiuni 
contraventionale in valoare de   9  000 Lei  . 
 

  
III.CONTROLUL UNITATILOR DE TURISM  

 
In obiectivele din acest domeniu  s-au efectuat un nr. de  43  controale   , din care : 
Au fost recoltate 8 probe de apa de imbaiere , toate fiind corespunzatoare . 
 

IV. MEDIUL DE VIATA AL POPULATIEI   
 
In obiectivele din acest domeniu  s-au efectuat un nr. de   201  controale si 

recontroale  , din care : 
 

Au fost rezolvate un nr. de 175  sesizari adresate de cetateni institutiei noastre . 
Pentru abateri de la legislatia sanitara in vigoare : 

 nerespectarea ORD MS nr. 119/2014 ,  
au fost aplicate un nr. de 3 sanctiuni  : 2 avertismente si  6 sanctiune 
contraventionala  in valoare de   14 500 Lei .  
 

   V CONTROLUL PRODUSELOR COSMETICE  
 

In obiectivele  din acest domeniu  s-au efectuat un nr. de  74  controale   , din care 
: 

Au fost verificate un nr. de 62 de  produse cosmetice  si recoltate 5 probe de 
produse cosmetice  
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VI.CONTROLUL PRODUSELOR BIOCIDE   
 

In obiectivele din acest domeniu  s-au efectuat un nr. de 76  controale , la utilizatori 
profesionali ( unitati sanitare , unitati de invatamant , unitati de turism , cabinete de 
infrumusetare , etc )  
 

Au fost verificate un nr. de 87 produse biocide si  recoltata 1 proba 
Nu au fost constatate abateri de la legislatia sanitara in vigoare . 
 

                        VII.CONTROLUL  UNITATILOR DE INVATAMANT 
 
 Pentru verificarea respectarii normelor sanitare in procesul instructiv educativ al 
prescolarilor si scolarilor s-au efectuat un nr. de  326  controale si recontroale dupa cum 
urmeaza : 
  
 Au fost efectuate  28 controale pe produs si meniu , conform Legii 123/2008 si 
ORD 1563/2008.  

S-a urmărit respectarea legislaţiei sanitare privind: 
Pentru abateri de la legislatia sanitara in vigoare   au  fost aplicate  11  

sanctiuni  : 8 avertismente si 3 contraventionale in valoare de 3 300 
 

                    VIII.CONTROLUL UNITATILOR SANITARE  
 

In obiectivele din acest domeniu  s-au efectuat un nr. de  271    controale si 
recontroale  , din care : 

 
 - 27 controale in unitati de asistenta medicala primara ; 
 - 52 controale in unitati de asistenta medicala de specialitate ambulatorie  
 -28 controale in cabinete medicale stomatologice; 
 - 31 controale in unitati prespitalicesti ( centre de permanenta , serviciul de 
ambulanta ); 
 - 14 controale laboratoare de analize medicale ; 
 - 4 controale ingrijiri la domiciliu  
 - 6  controale camine batrani  
 -  35 controale in unitati sanitare cu paturi;  
 - 12 controale ambulatoriu integrat ; 

-  1 controale in  unitati de transfuzii ; 
-9 cabinete optica medicala  
-23 laboratoare tehnica dentara  
 - 29   recontroale . 
 

 Pentru abateri de la legislatia sanitara in vigoare  : 
  neefectuarea corespunzatoare a sterilizarii , 
  cantitati insuficiente de produse biocide ,  

gestionarea necorespunzatoare a deseurilor medicale  , 
 echipament de protectie incomplet ,  
nerespectarea normelor igienico-sanitare  

au fost aplicate un nr. de  39 sanctiuni :  14  avertismente ,  25  sanctiuni 
contraventionale  in valoare de 54 900 Lei si emise 2 decizii de suspendare a 
activitatii.  
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IX.CONTROLUL DESEURILOR CU POTENTIAL CONTAMINANT   
 

In obiectivele din acest domeniu  s-au efectuat un nr. de  185 controale , din care : 
Pentru abateri de la legislatia sanitara in vigoare  a  fost aplicata 1 sanctiune 

contraventionala in valoare de 600 lei  
      

    X. ALERTE RAPIDE  
 
In cursul anului 2018  au fost primite  un nr. de 5 alerte rapide , din care :  
- 1 materiale in contact cu alimentul  ,  
- 3 TIA   
-  1 de alta natura     

 
Au fost intreprinse  si urmatoarele actiuni dupa cum urmeaza  :  
-Centralizarea indicatorilor in ceea ce priveste Programele nationale de sanatate  ; 
-Desfasurare de activitati in cadrul   Subprogramului de depistare precoce a cancerului 
de col uterin: 

-unitati sanitare intrate in program : Spitalul Judetean  de Urgenta Tg-Jiu si 
Spitalul Orasenesc de Urgenta Tg-Carbunesti  
   -un nr. de 134 medici de familie inscrisi in acest program  
  - au fost testate un nr. de  272  femei   

-Activitati in cadrul Programului de ocrotire a mamei si copilului    (evidenta si distribuire 
de lapte praf  ): 

- au beneficiat de lapte – praf un nr. de  298   nou nascuti  cu CNP distinct  
-au fost testati pentru fenilcetonurie un nr. de   1376     nou nascuti  
-au fost testati pentru hipotiroidism un nr. de   1376     nou nascuti  

 Un nr. de 65 femei Rh negativ au beneficiat de administrarea imunoglobulinei 
umane anti D . 

-Inaintarea catre ISU Gorj a propunerilor  DSP Gorj , in vederea intocmirii       „ Planului 
de activitate al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj , pentru anul 2017” ; 

 
In concluzie , in anul 2018  au fost efectuate un nr. de 1702  controale si 

recontroale pe domeniile mai sus mentionate , iar pentru abateri de la legislatia 
sanitara in vigoare au fost aplicate un nr. de   : 

- 31  avertismente  
- 45  sanctiuni contraventionale in valoare de 93100 Lei  
Mentionam ca au fost contestate doar 2 sanctiuni contraventionale  
- Au fost recoltate un nr. de : 
-13 probe  MCA , supliment alimentar , alimente cu destinatie nutritionala 
speciala   

        -18 probe  salubritate   
- 2 probe ape minerale si potabile imbuteliate ; 
-60 probe aliment  ;  
-17  probe apa potabila  
-  8 probe de apa de imbaiere 
-Au fost verificate  62  tipuri de  produse cosmetice  si recoltate 5 probe ; nu 

au fost constatate abateri de la legislatia sanitara in vigoare 
-Au fost verificate un nr. de 87 produse biocide ; nu au fost constatate abateri 

de la legislatia sanitara in vigoare 
-Au fost efectuate 28 controale pe produs si meniu , conform Legii 123/2008 si 

ORD 1563/2008 
                                                                                   DIRECTOR EXECUTIV 
                                                                                      VIOLETA MOGOS  


