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            R A P O R T    
         PRIVIND ACTIUNILE TEMATICE DESFASURATE  DE  
     SERVICIUL DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA GORJ   
                                           SEMESTRUL  I  2019 
 

 

 

 In perioada mentionata , cadre medico-sanitare de specialitate , din cadrul SCSP 

Gorj au desfasurat 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 : 

 

1. Actiune de control in unitatile de invatamant  preuniversitar si de anteprescolari 

, in chioscurile din incinta acestora in care comercializeaza elevilor produse 

alimentare si in unitatile de catering care distribuie mincare elevilor si copiilor din 

unitatile de invatamant preuniversitar,in perioada 14.01-31.01.2019. 

In cadrul actiunii tematice de control au fost verificate un nr. de  51 de unitati de 

invatamant , din care : 

 -27 scoli gimnaziale si primare  

 -20 gradinite cu program normal 

 -4 licee  

  A fost aplicata 1 sanctiune contraventionala in valoare de 1500 lei 

 La nivelul unitatilor de invatamant inspectate si verificate se distribuie doar 2 

tipuri de alimente : lapte si corn  

 Nu se distribuie fructe   

 Nu au fost constatate neconformitati la aceste unitati .  

- Au fost verificate 6 chioscuri , care desfasoara activitate in incinta unitatilor de 

invatamant ; 

 Au fost verificate 28 de produse comercializate. 

2.Actiune tematica de control pentru verificarea respectarii conditiilor igienico-

sanitare in clinicile de obstetrica ginecologie si sectiile de neonatologie din unitatile 

sanitare de stat si private , desfasurata in perioada 14.01-15.02.2019  



In cadrul actiunii tematice de control , echipa de inspectori din cadrul SCSP 

impreuna cu  medicul  epidemiolog din  cadrul Compartimentului de Epidemiologia 

Bolilor Transmisibile al DSP Gorj , au  efectuat actiuni de inspectie si  control  in 

urmatoarele unitati sanitare cu paturi  din Jud. Gorj  , care au in structura aceste sectii . 

La nivelul  celor 7 unitati sanitare cu paturi :  

-Au fost recoltate probe de apa potabila, pe baza unui contract prestari servicii incheiat 

cu laboratorul DSP Gorj 

-Au fost verificate un nr. de 104  foi de observatie privind IAAM si nu au fost constatate 

neconformitati  

-Au fost prelevate un nr. de  200 teste de sanitatie ( suprafete sectiile obstetrica 

ginecologie , neonatologie ) , pentru verificarea eficacitatii produselor biocide utilizate  

( Bionet A15 , Clorom ) ; conform buletinelor de analiza , toate testele de sanitatie sunt 

corespunzatoare  

S-a recomandat  realizarea screeningului pacientilor pentru limitarea si prevenirea 

infectiilor asociate actului medical  , in limita posibilitatilor  

In timpul actiunii tematice de control nu au fost constatate neconformitati 

3. Actiune de verificare si retragere a produselor biocide neconforme BIONET 

A15 , BIONET AG , TRIOTON RAPID AFB , in unitatile sanitare cu paturi  
nefiind  identificate aceste tipuri de produse  . 

   

 4.Actiune de control privind controlul etichetarii produselor alimentare din punct 

de vedere al mentiunilor nutritionale si de sanatate , cu exceptia urmatoarelor 

categorii de alimente : suplimente alimentare , alimentele cu destinatie nutritional 

speciala , alimente tratate cu radiatii ionizante  desfasurata in perioada 4.02.2019 – 

23.02.2019 . 

 In cadrul actiunii  de control :  

- au fost verificati  un nr. de 6 operatori economici ( retaileri ) si inspectate 29  de 

produse din care 8 produse contin mentiuni de sanatate; 

Nu au fost constatate neconformitati . 

 

5.Actiune tematica de control privind verificarea respectarii conformitatii 

unitatilor de transfuzii din spitale ( UTS ) la prevederile legale in vigoare 

desfasurata in perioada  11.02-28.02.2019  

In cadrul actiunii au fost verificate cele 7  unitati de transfuzii autorizate ,  din cadrul 

unitatilor sanitare cu paturi care au in structura UTS . 

Nu au fost constatate neconformitati . 

 6. Actiune tematica de control privind conditiile de aprovizionare cu apa 

potabila a localitatilor din mediul urban , in special a ansamblurilor 

rezidentiale ,  desfasurata in perioda  11.02-28.02.2019 . 

 

In cadrul actiunii tematice de control , au fost verificate si inspectate  un numar de 7 

operatori  ( CED-uri )   apartinand operatorul sistemului public central de aprovizionare 

cu apa potabila SC APAREGIO GORJ SA   si  SC STINJENELUL TISMANA  care 

este exploatat si intretinut de administratia publica locala – Primaria Tismana . 

Au fost recoltate probe de apa , de la fiecare instalatie .  



 Pentru neefectuarea cursurilor de  notiuni fundamentale de igiena , au fost 

aplicate 2 sanctiuni contraventionale in valoare de 1000 lei.  

 La nivelul jud. Gorj nu exista ansambluri rezidentiale . 

 

7.Actiune tematica de control privind verificarea cabinetelor de infrumusetare , 

a unitatilor sanitare private si publice in domeniul produselor cosmeticelor , 

biocidelor si dispozitive medicale , desfasurata in  perioada  25.02.2019 – 

29.03.2019 . 

In cadrul actiunii tematice de control au fost  inspectate  un nr. de 18 unitati :  

- 13 cabinete de  infrumusetare  

-5 unitati sanitare private  

Nu au fost constatate neconformitati . 

Au fost verificate un nr. de :  

-35 produse biocide  

-31 produse cosmetice 

-5 dispozitive medicale  

Nu au fost constatate neconformitati . 

 

8.Actiune tematica de control privind verificarea articolelor tratate ,desfasurata 

1.03-29.03.2019 . 

 

-In cadrul actiunii au fost verificate un nr. de 5 unitati ( market si supermarket)  

-Nu au fost identificate articole tratate cu produs biocid TP2  

 

9.Participare in  comisie mixta de control  alaturi de  corpul  de control al 

Ministerului Sanatatii  , perioada 25.03-27.03.2019 , la  actiune de verificare a 

conditiilor igienico-sanitare la nivelul  Spitalului Judetean de Urgenta Tg-Jiu. 

 

 Urmare a neconformitatilor constatate la fata locului au fost aplicate un nr. de 15 

sanctiuni contraventionale in valoare de 19.000lei  

 Au fost impuse termene de remediere . 

.   

In perioada 18.03-31.03.2019 , s-a desfasurat tot la nivelul SJU Tg-Jiu actiune 

tematica de control incrucisat ( echipa de control Caras Severin ), conform Planului 

anual de actiuni tematice 2019 impus de MS-ISS  ;  

Urmare a neconformitatilor constatate la fata locului au fost aplicate un nr. de  5 

sanctiuni contraventionale in valoare de  5 000 lei . 

 Au fost impuse termene de remediere. 

 

10. Actiunea de control tematic  privind  verificarea respectarii legislatiei in 

vigoare, referitoare la materialele in contact cu alimentul ,   s-a desfasurat in 

perioada  8.04.2019 – 26.04.2019    si a fost finalizata cu urmatoarele rezultate:  

- au fost verificate   11 unitati  : 8 utilizatori / ambalatori si 3  distribuitori   din 

Jud. Gorj si  nu au fost constatate neconformitati ; 

-au fost verificate un numar de 39 produse si  nu au fost constatate 

neconformitati;  



-mentionam ca pe teritoriul jud. Gorj nu  au fost identificati producatori si 

importatori  de MCA;  

 -au fost prelevate un numar de 8 probe de MCA  , conform metodologiei 

corespunzatoare privind  materialul in contact cu alimentul   care au fost   trimite  spre 

analiza la  laboratoarele specificate in metodologie . 

 

11.Actiune de control privind respectarea normelor igienico-sanitare in pietele 

agro-alimentare si depozitele en-gross ,  laboratoare de cofetarie  ,  cu ocazia 

Sarbatorilor Pascale ; au fost verificate  un nr. de  12 unitati si nu au fost 

constatate neconformitati . 

 

12. Actiune de control privind respectarea normelor igienico-sanitare in vigoare in 

unitatile de alimentatie publica ; au fost verificate  20  unitati si nu au fost 

constatate neconformitati . 

 

13. Actiune  tematica de control in ceea ce priveste  conditiile de aprovizionare cu 

apa potabila a localitatilor din mediul rural , desfasurata in perioada 03.04.2019-

26.04.2019   : 

 -In cadrul actiunii tematice de control s-au inspectat 11 Sisteme  de aprovizionare 

cu apa potabila in mediul rural : 

Au fost recoltate un nr. de 11 probe de apa  . 

 Pentru neconformitatile constatate : neasigurarea parametrilor de potabilitate a 

apei distribuita catre consumatori  de catre persoanele juridice care produc si distribuie 

apa pentru consumul uman , neefectuarea cursurilor pentru notiuni fundamentale de 

igiena  , au fost  aplicate  6 sanctiuni contraventionale  , in valoare de 13 500 Lei 

 

 

 

14. In urma informarii de   la Compartimentul de Supraveghere si Control 

Boli transmisibile in legatura cu inregistrarea a 10 cazuri gastroenterocolita la 

Gradinita cu Program Prelungit  “ Constantin Brancusi “ Tg-Jiu , au fost efectuate 

actiuni de control la Cresa nr. 10 si  Gradinita cu program prelungit „Constantin 

Brancusi. 

La nivelul celor 2 unitati , urmare a neconformitatilor constatate  au fost aplicate 

2 sanctiuni contraventionale in valoare de   4 000 lei  si 2  avertismente. 

Au fost recoltate 13 probe de sanitatie  

A fost efectuata 1 actiune de recontrol la cele 2 unitati.  

 

15.Actiune  tematica de control  ,  privind conditiile de functionare si 

asigurarii continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta ,  

desfasurata in perioada 15.04-26.04.2019 , . 

La nivelul jud. Gorj sunt catagrafiate  un nr. de 20 centre de permanenta . 

Au fost controlate toate  centrele de permanenta : 7 in mediul urban si 13 in 

mediul rural  



- Pentru neconformitatile constatate :   au fost aplicate un nr. 13 sanctiuni 

contraventionale , in valoare de 39 000 lei , conform HGR 857/2011 si impuse termene 

de remediere a deficientelor . 

16.Actiune  de control in clinicile si cabinetele private de dermatovenerologie si 

chirurgie plastica , estetica si microchirurgie reconstructiva  
-La nivelul jud. Gorj sunt catagrafiate un numar de : 

-4 cabinete private dermatovenerologie 

-2 cabinete private chirugie plastica si estetica  

 Nu exista cabinete private  de microchirurgie reconstructiva  

Au fost verificate , impreuna cu reprezentanti ai Colegiului Medicilor jud. Gorj 

un nr. de 6 cabinete : 4 cabinete private dermatovenerologie si 2 cabinete  private 

chirurgie plastica si estetica; 

Nu au fost constatate alte neconformitati care sa contravina legislatiei sanitare in 

vigoare .  

17. Acţiune tematică de control, pentru verificarea respectării prevederilor 

legale în vigoare privind apele potabile îmbuteliate şi apele minerale naturale.  

In cadrul actiunii tematice de control : 

-Au fost verificate,  pentru apele minerale imbuteliate : 

-10 unitati din care 4 distribuitori si 6 retaileri   

- 27  produse  

- 11 declaratii de conformitate ambalaj  

- 27 etichete  

 Mentionam ca, pe teritoriul judetului Gorj nu sunt inregistrati producatori si 

importatori  de ape minerale naturale imbuteliate. 

-Au fost verificate ,  pentru apele potabile imbuteliate : 

-8 unitati din care 4 distribuitori si 4 retaileri 

-9 produse  

-4 declaratii de conformitate pentru ambalaj  

-9 etichete  

Nu au fost constatate neconformitati  

Mentionam ca, pe teritoriul judetului Gorj nu sunt inregistrati producatori  si importatori 

de ape potabile imbuteliate. 

Au fost recoltate 3 probe : 2  pentru apa potabila imbuteliata si una pentru apa minerala 

naturala imbuteliata ; probele au fost conforme  

18.Actiune tematica de control privind respectarea normelor igienico-sanitare de 

catre organizatorii  Zilelor orasului Tg-Jiu  , Serbare campeneasca Dragoieni , Serbare 

Poiana Narciselor  , „Urcatul oilor la munte „ Novaci si de catre  agentii economici care 

au desfasurat activitati de alimentatie publica ; au fost verificati  un nr. de  48  agenti 

economici si nu au fost constatate abateri de la legislatia sanitara in vigoare .    

 

19.Actiune  tematica de control  privind conditiile de functionare a cabinetelor de 

medicina de specialitate / familie si a cabinetelor de medicina dentara , desfasurata 

in perioada 6.05-31.05.2019 .  

In cadrul actiunii tematice au fost verificate un nr. de : 

-20  de cabinete medicina de familie din totalul de  200  existente pe raza jud. 

Gorj (11 in mediul urban si  9 in mediul rural ); 



-36  de cabinete medicale de specialitate din totalul de 140 existente pe raza jud. 

Gorj ;  

- 16  cabinete medicina dentara , private ,  din totalul de 154 existente pe raza jud. 

Gorj .  

Pentru neconformitatile constatate in cadrul actiunii de inspectie si control  :    au 

fost aplicate un nr. de 10 sanctiuni : 1 avertisment si 9 sanctiuni contraventionale in 

valoare de  27 000 lei.  

 

20.Acţiune tematică de control, privind controlul pe piaţă al alimentelor şi 

ingredientelor alimentare tratate cu radiaţii ionizante, desfasurata in perioada 

04.06.2019 – 15.06.2019. 

In cadrul actiunii tematice : 

- au fost verificate  10  unitati de desfacere  din Jud. Gorj si nu au fost constatate 

neconformitati ; 

-au fost verificate un numar de 35  produse la care nu au fost constatate 

neconformitati ; 

-mentionam ca pe teritoriul jud. Gorj nu sunt importatori si distribuitori pentru 

alimente tratate cu radiatii ionizante ; 

 -au fost prelevate un numar de 2 probe  , care au fost trimise spre analiza la 

Institutul de Sanatate Publica Veterinara Bucuresti – Serviciul  chimie si radioactivitate 

, conform metodologiei corespunzatoare pe 2019 . 

 

21.Actiuni tematice de control privind respectarea normelor igienico-sanitare de 

catre organizatorii  „Festivalului Mediteranean „ oras Tg-Jiu   , Serbare campeneasca 

Pestisani  , Festivalul  IEI Pestisani , Zilele oraselor Rovinari si Motru  si de catre  

agentii economici care au desfasurat activitati de alimentatie publica ; au fost verificati  

un nr. de  45  agenti economici si nu au fost constatate abateri de la legislatia sanitara in 

vigoare 

 

22.Actiune tematica de control in unitati de turism privind verificarea respectarii  

legislatiei sanitare in vigoare in unitati de cazare si alimentatie publica . 

Au fost verificate si inspectate 4 unitati de cazare  hoteliera . 

Nu au fost constatate neconformitati . 

 Actiunea este in curs de desfasurare  

 

23.Actiune tematica de control  pentru verificarea produselor cosmetice.S-au 

efectuat actiuni de  control la 9 unitati de desfacere. Au fost verificate 35 produse 

cosmetice, d.p.d.v. al etichetării(atenţionări speciale şi ingrediente) şi al notificării 

produselor cosmetice pe CPNP. S-au prelevat 4 probe  de produse cosmetice ce urmează 

a fi trimise la laboratoare acreditate conform metodologiei transmise de MS.  

24.Acţiune tematică de control privind controlul respectării prevederilor legale în 

vigoare în ceea ce priveşte punerea pe piaţă a produselor biocide  la producătorii de 

biocide, deţinătorii de avize, distribuitorii de biocide şi utilizatori. 

-Au fost  controlate si inspectate   12  unitati ( unitati turism , unitati sanitare)   si 

verificate  36  produse  biocide  : 10 TP1 , 23 TP2 , 2 TP4 ,  1 TP18 . 

Actiunea  este in curs de desfasurare . 



 

25. Participare impreuna cu comisie mixta  de autorizare , avizata de Ministerul 
Sanatatii : Inginer  SJA  MH , Medici primari SJA Dolj si Spitalul Clinic Judetean  
de Urgenta – UPU Craiova ,  pentru autorizarea Ambulantei B2 SMURD – 
Garda de interventie nr. 2 Tismana  ( Detasamentul de pompieri Motru ) . 

CONCLUZII  

 

In  SEMESTRUL I 2019 , 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 , inspectorii sanitari si asistentii inspectori  SCSP        au efectuat un nr. de    

805   controale ,  din care :  
-domeniul alimentatiei  =  188  unitati  controlate  si verificate  194 produse din 

punct de vedere al etichetarii   

-unitati centrale si locale de aprovizionare cu apa potabila = 54 

 recoltari probe apa =  40   probe recoltate  

-controale privind mediul de viata al populatiei =  109 

-unitati de turism = 4 unitati  

-unitati cosmetice = 22 unitati  

 au fost verificate un nr. de 66  produse cosmetice si recoltate 4 probe  

 - produse biocide = 50  utilizatori   

 au fost verificate  un nr. de  102 produse biocide si recoltate 2 probe   

-articole tratate = 5 utilizatori  

-unitati de invatamant   = 83  unitati si 17 controale pe produs si meniu ; au fost 

recoltate 13 probe de sanitatie  

 -unitati sanitare = 148 de controale  

  Au fost recoltate un nr. de 319 teste sanitatie , sterile si tegumente 

  Au fost efectuate 8 recontroale     

 -deseuri medicale = 110 

 -cabinete infrumusetare = 4   

 -SRAAF = 3  

 Au fost emise 2 suspendari de activitate  

 -activitati in cadrul Programului de ocrotire a mamei si copilului 

 -activitati de raportare si informare catre MS-ISS  , COSU , ISU , Institutia 

Prefectului . 

In urma actiunilor de inspectie si  control efectuate , pentru deficientele 

constatate  au fost aplicate un nr. de   71   sanctiuni , din care:  

- 63   sanctiuni contraventionale in valoare de  166 600  Lei   

- 8  avertismente   

Totodata  au fost dispuse masuri de remediere cu termene si responsabilitati.  

 

 

 

   DIRECTOR EXECUTIV                                                     SEF SERVICIU SCSP  

MOGOS VIOLETA                                                         INSP. DOBRIN ADRIAN VIRGIL   


