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              R A P O R T    
              PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE  
     SERVICIUL DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA GORJ   
                                        TRIMESTRUL   II    2018 
 
 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 2018 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 tematica de control privind verificarea cabinetelor de 
infrumusetare a saloanelor de bronzare artificial si a cosmeticelor 
profesionale . 

In timpul actiunii de control au fost verificate : 
- 13 saloane de  infrumusetare corporala  

Pentru neconformitatile constatate , au fost aplicate  4 avertismente ; 
mentionam ca pana la finalizarea actiunii tematice ,in urma recontroalelor 
efectuate  deficientele au fost remediate. 
- 2 saloane de bronzare artificiala . 
    Nu au fost constatate neconformitati . 
-Nu au fost identificate , in timpul actiunii tematice, cabinete de tatuaj si 
piercing.  
- Nu a fost recoltata proba de produs pentru intarirea unghiilor , in vederea 
determinarii formaldehidei , deoarece in cabinetele de infrumusetare controlate 
nu au fost identificate aceste produse , neexistand cerere din partea clientilor . 
 Pe raza judetului Gorj nu exista distribuitori locali de produse cosmetice . 
2.Actiune tematica de control unitati de invatamant preuniversitar  si 
unitati de invatamant preuniversitar in incinta carora se comercializeaza 
produse alimentare .  
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In cadrul actiunii tematice de control au fost verificate un nr. de  12  unitati 
de invatamant :  
 -5  unitati de invatamant preuniversitar  
 -3 unitati de invatamant preuniversitar in care isi desfasoara activitatea  4 
societati comerciale (  4 chioscuri )     
 -4 unitati de invatamant   in care se acorda suportul alimentar   
 Mentionam ca , nu se   distribuie fructe in unitatile de invatamant , de pe 
raza jud. Gorj , deoarece nu a  avut loc licitatia .   
 Pentru neconformitatile constatate  : monitorizare necorespunzatoare a 
spatiului frigorific , a fost aplicat 1 avertisment . 
 
3.Actiune  de control privind conditiile de functionare a cabinetelor de 
medicina de specialitate / familie si a cabinetelor de medicina dentara . 
 

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

-21  de cabinete medicina de familie din totalul de 225  existente pe raza jud. Gorj 

(7 in mediul urban si 14 in mediul rural ); 

-32 de cabinete medicale de specialitate din totalul de 178 existente pe raza jud. 

Gorj ;  

- 12 cabinete medicina dentara din totalul de 167 existente pe raza jud. Gorj .  

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

stare igienico-sanitara necorespunzatoare ,  gestionarea necorespunzatoare a deseurilor 

periculoase ,  lipsa  materiale sanitare ,  de curatenie si  produse biocide , sterilizare 

necorespunzatoare ,   

au fost aplicate un nr. de 11 sanctiuni : 5 avertismente si 6 sanctiuni 

contraventionale in valoare de  6000 lei.  

Mentionam ca , la nivelul cabinetelor de  medicina de familie  precum si unele 

specialitati din cadrul cabinetelor de specialitate nu se efectueaza sterilizarea , existant 

materiale si instrumentar de unica  folosinta . 

Au fost acordate termene pentru intocmirea procedurilor operationale precum si 

remedierea deficientelor constatate .  

 

4.Actiune tematica de control pentru verificarea respectarii prevederilor 
legale in vigoare privind apele potabile imbuteliate si apele minerale 
naturale  imbuteliate . 

In cadrul actiunii tematice: 
- Au fost verificate,  pentru apele minerale imbuteliate  11 unitati din care 

2 distribuitori si 9 retaileri si nu au fost constatate neconformitati . 
Mentionam ca, pe teritoriul judetului Gorj nu sunt inregistrati 
producatori si importatori  de ape minerale naturale imbuteliate. 

- Au fost verificate ,  pentru apele potabile imbuteliate un numar de 5 
unitati din care 2 distribuitori si 3 retaileri, unde nu au fost constatate 
neconformitati. 
Mentionam ca, pe teritoriul judetului Gorj nu sunt inregistrati 
producatori  si importatori de ape potabile imbuteliate. 
 



- Au fost recoltate doua probe : una pentru apa potabila imbuteliata si 
una pentru apa minerala naturala imbuteliata si in urma analizelor de 
laborator  efectuate, probele sunt corespunzatoare atat din punct de 
vedere fizico-chimic cat si microbiologic.  

 
5.Actiune tematica de control pentru verificarea bunelor practice de 
fabricatie la producatorii de cosmetice si verificarea unor tipuri de 
produse cosmetice. 
 Actiunea tematica este in  desfasurare  - perioada 4.06-31.08. 2018  cu 
raportare in luna septembrie 2018. 
 Pana la data prezentului raport au fost verificate un nr. de 15 produse 
cosmetice . 
 
6.Actiune comuna de control pentru verificarea respectarii legislatiei 
privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si 
trasabilitatea acestora , pe categorii si cantitati , de la unitatea sanitara     
la instalatia de eliminare , impreuna cu reprezentanti din cadrul 
Comisariatelor teritoriale ale Garzii Nationale de Mediu. 

Actiunea de inspectie si control  s-a desfasurat la nivelul tuturor celor 8 
unitati sanitare cu paturi de pe raza judetului Gorj si a Centrului de transfuzie 
sanguina  : 

-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU , NR. 1 , 2 si 3   
          -SPITALUL ORASENESC DE URGENTA  TG-CARBUNESTI 
 -SPITALUL ORASENESC ROVINARI 
 -SPITALUL ORASENESC TURCENI 
 -SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU  

-SPITALUL ORASENESC NOVACI 
 -SPITALUL MUNICIPAL MOTRU 
 -SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „ TUDOR VLADIMIRESCU „ 
 
 -In  judetul Gorj nu exista operatori economici in domeniu ; 
 
 -Spitalul Judetean de Urgenta nr. 1,2 si 3  Tg-Jiu detine o Instalatie de 
sterilizare si  maruntire a deseurilor spitalicesti TIP ISDM 2 , care este 
nefunctionala din urmatoarele motive ,  conform adresei nr. 18989/13.06.2018 
emisa de Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu   : 
  -nu exista personal calificat care sa opereze aceasta  instalatie ; 
  - nu exista  contract cu   firma specializata pentru intretinerea si 
repararea acestei statii  ;  

In urma verificarilor efectuate  s-au constatat urmatoarele: 
- Pentru   depozitarea  deseurilor rezultate din activitatea medicala  exista 

spatii in cadrul fiecarei locatii ,  inchise, inscriptionate, prevazute cu  sifon de 
pardoseală pentru evacuarea în reţeaua de canalizare a apelor uzate rezultate 
în urma curăţării şi dezinfecţiei. 

 



- La Spitalul nr.2 si respectiv la Spitalul nr. 3, spatiile de depozitare sunt 
prevazute cu lazi frigorifice pentru depozitarea deseurilor anatomo-patologice, 
iar la Spitalul nr.1 nu se genereaza deseuri anatomo-patologice.  

- La Spitalul nr. 1 Tg-Jiu spatiul de depozitare deseuri medicale nu este 
corespunzator  :  

- este neigienizat, tencuiala cazuta, igrasie, mucegai, gresie sparta,   
- nu este efectuata curatenia si dezinfectia curenta  
- in curtea spitalului exista depozitate necorespunzator deseuri din 
constructii ( tigle) , deseuri feroase, precum si un autoturism scos din uz.  
- nu se realizeaza colectarea selectiva a deseurilor de hartie-carton, PET-
uri si sticla.  
- La Spitalul nr.2  Tg-Jiu, spatiul de depozitare deseuri medicale este 
neigienizat,  prezinta infiltratii si nu este prevazut cu  ventilatie . 
-  La Spitalul nr. 3 Tg-Jiu: 
- nu este efectuata curatenia si dezinfectia in cadrul spatiului de 
depozitare deseuri spitalicesti. 
Mentionam ca Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu in conformitate cu 

Raportul de Inspectie nr.10003/27.03.2018 , incheiat in urma controlului 
incrucisat de catre echipa de control a DSP Giurgiu are termen de realizare 3 
luni pentru ,, amenajarea spatiilor corespunzatoare pentru depozitarea 
deseurilor rezultate din activitatea medicala’’.  
     Recomandari :  
-Amenajarea spatiilor de depozitare a deseurilor  medicale conform prevederilor 
Ord 1226/2012 , cu mentinerea termenului din Raportul de Inspectie 
nr.10003/27.03.2018   
-Colectarea selectiva a deseurilor de hartie-carton, PET si sticla conform 
prevederilor Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în 
instituţiile publice. 
Termen :  permanent 
-Depozitarea corespunzator a deseurilor din constructii ( tigle) precum si  a 
deseurilor feroase ( Legea 211/2011 privind regimul deseurilor).  
 A fost aplicata 1 sanctiune contraventionala in valoare de 600 lei  , 
conform HGR 857/2011 , persoanei cu responsabilitati de protectie a sanatatii 
in relatie cu mediul . 
 La celelalte unitati sanitare cu paturi nu au fost constatate neconformitati . 
 
7.Actiune de control  privind verificarea respectarii legislatiei in vigoare in 
unitatile de recreeare a copiilor si tinerilor , respectiv a taberelor scolare   
Prima  actiune  de control a taberelor scolare  se desfasoara in perioada 19.06-
9.07.2018 ; actiunea este in desfasurare  
 
8. Actiune de control in alte unitati de turism precum si recontrol  in toate 
obiectivele pe toata durata sezonului estival pana la data de 10.09.2018  
 Actiunea este in curs de desfasurare  
Pana la data prezentului raport au fost verificate un nr. de  3 unitati cazare si 3 
unitati alimentatie publica ; nu au fost constatate neconformitati . 



 
9.Actiune tematica de control pentru verificarea conformitatii apelor de 
imbaiere  
 
Actiunea este in curs de desfasurare pana la jumatatea lunii septembrie . 
Pana la data prezentului raport au fost verificate un nr. de  3 piscine si recoltate 
3 probe de apa ; nu au fost constatate neconformitati . 
 
10.Actiuni de control la „ Zilelor Municipiului Tg-Jiu „ unde s-au  
desfasurat si activitati  de comercializare a produselor alimentare 

11.Actiuni de control la „ Zilelor orasului Rovinari „ unde s-au  desfasurat 
si activitati  de comercializare a produselor alimentare 

 
12.Actiuni de control la „Zilelor orasului Motru” unde s-au  desfasurat si 
activitati  de comercializare a produselor alimentare 
 
13.Actiuni de control la „Zilele oierului Novaci „ unde s-au  desfasurat si 
activitati  de comercializare a produselor alimentare 

 
14.Actiuni de control la „Serbare campeneasca Dragoieni  ” unde s-au  
desfasurat si activitati  de comercializare a produselor alimentare 
 
15.Actiuni de control la „Serbare campeneasca Pades  ” unde s-au  
desfasurat si activitati  de comercializare a produselor alimentare 
 
16.Actiuni de control la „Sarbatoarea Narciselor Preajba  ” unde s-au  
desfasurat si activitati  de comercializare a produselor alimentare 
 
17.Actiuni de recontrol la termenele acordate , pentru neconformitatile 
constatate ;  

 
Au fost efectuate 3 actiuni de recontrol la unitatile sanitare cu paturi : 
-Spitalul  Municipal Motru    
-Spitalul   de Pneumoftiziologie „ Tudor Vladimirescu „  
-Spitalul Orasenesc  Turceni   
Pentru  nerespectarea  termenelor impuse in procesele verbale de 

constatare  , la Spitalul Orasenesc  Turceni a fost aplicata  o sanctiune 
contraventionala in valoare de 5000 lei . 

 
-Actiuni de recontrol pentru verificarea produselor biocide si cosmetice ; 
-Actiune de control privind acordarea de produse lactate si de panificatie 

pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat , precum si 
pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program de 4 ore , 
conform  prevederilor OUG nr. 96/2002 ; 
 
 



CONCLUZII  
 

In TRIMESTRUL  II  2018 , in conformitate  cu Planul national de actiuni 
tematice de control  in sanatate publica  elaborat de MS-ISS , Planul de actiuni 
de control  pe anul 2018 si Planul saptamanal de lucru  elaborate de Serviciul 
de Control in Sanatate Publica , inspectorii sanitari si asistentii inspectori  SCSP        
au efectuat un nr. de   417      controale ,  din care :  

-domeniul alimentatiei  =  84  unitati  controlate ; au fost recoltate un nr. 
de 18 probe  salubritate  si 2 probe ape minerale si potabile imbuteliate ;  
-unitati de cazare = 3  
-stranduri si piscine = 3 ; au fost recoltate 3 probe de apa  
-controale privind mediul de viata al populatiei =  50 
-cosmetice = 29 unitati si verificate un nr. de 24 de produse  
-unitati de invatamant   = 25  
-produse biocide =  23 unitati   , au fost verificate  un nr. de  27 produse 
biocide  

 -unitati sanitare = 79    
 -deseuri medicale = 86  
 -sesizari rezolvate , adresate institutiei  = 35  
 -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   21  sanctiuni , din care :  

-12   sanctiuni contraventionale in valoare de  18 900  Lei   
- 9  avertismente   
Totodata  au fost dispuse masuri de remediere cu termene si 

responsabilitati . 

   
                                                                                       SEF BIROU SCSP  
                                                                              INSP. DOBRIN ADRIAN VIRGIL  


