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CAP .I  GENERALITĂŢI  
 

           Gorjul este un judeţ situat în partea de sud-vest a Romaniei, în nordul Olteniei, pe cursul 

mijlociu al râului Jiu.  

      La nivelul judeţului Gorj populaţia stabilă înregistrată este de 361.467 de persoane.  

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.  

      Direcţia de Sănătate Publică Gorj este organizată şi funcţionează în baza Ordinului 

nr.1078/27.07.2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii 

organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene,  cu modificările şi completările ulterioare şi 

are un număr maxim de 73 posturi aprobate, din care 61 sunt ocupate  si 11 posturi aprobate pe 

perioada determinate ( stare de urgent si stare de alerta ).  

În vederea realizării misiunii sale Direcţia de Sănătate Publică Gorj urmăreşte îmbunătăţirea 

stării de sănatate a populaţiei şi realizarea unui sistem de sănătate modern şi eficient, compatibil cu 

sistemele de sănătate din celelalte ţari ale Uniunii Europene, pus permanent în slujba pacientului în 

vederea realizării urmatoarelor deziderate:  

- respectarea dreptului la ocrotirea sănătaţii populaţiei;  

- garantarea calitaţii şi siguranţei actului medical;  

- creşterea rolului serviciilor preventive;  

- asigurarea accesibilitaţii la serviciile medicale;  

- respectarea dreptului la libera alegere şi a egalitaţii de şanse;  

- aprecierea competenţelor profesionale şi încurajarea dezvoltării lor;  

- transparenţa decizională.  

Principalele prioritaţi de acţiune în perioada imediat următoare sunt:  

- realizarea efectivă a accesului egal al cetăţenilor la îngrijirile medicale de bază;  

- creşterea calităţii vieţii, prin îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei actului medical;  

- apropierea de indicatorii de sănătate şi demografici ai ţărilor civilizate, în acelaşi timp cu 

scaderea patologiei specifice ţărilor subdezvoltate.  

- monitorizarea permanentă a stării de sănătate a populaţiei, stare de sănătate determinate de 

accesul la sănătate, pe de o parte, şi de accesul la servicii de sănătate,  pe de altă parte.  

 

Accesul la sănătate depinde într-o mare măsura de factori externi sistemului de sănătate:  factori 

genetici, factori de mediu, factori de dezvoltare economică, factori socio- culturali.  

Accesul la îngrijiri de sănătate este influenţat aproape în totalitate de organizarea sistemului 

sanitar.  

Accesibilitatea la servicii de îngrijire medicală este determinată de convergenţa dintre oferta şi 

cererea de astfel de servicii, sau altfel spus, disponibilitatea reală a facilităţilor de îngrijiri comparative 

cu cererea bazată pe nevoia reală pentru sănătate.  

      În anul 2020, D.S.P Gorj avea următoarea structură, conform anexei nr.2 la OMS 

nr.1078/2010 şi anume:  

 

a)   COMITET DIRECTOR  

- Director executiv  

1. Birou Resurse Umane  

2.Compartiment Juridic  

3.Compartimentul Audit Public Intern  

4. Compartimentul Informatică şi Statistică  

5. Secretariat şi Registratură  

6. Compartimentul Avize şi Autorizare  

7. Compartimentul Asistenţă Medicală şi Programe de Sănătate  
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8.Compartiment Relatii cu publicul 

 

b)Director executiv adjunct sănătate publică  

1.Compartimentul de supraveghere epidemiologica şi control boli transmisibile  

2.Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediu de viată şi muncă  

3.Compartimentul de evaluare şi promovare a sănătăţii  

4.Laborator de diagnostic şi investigare în sănătate publică  

5.Serviciul de control în sănătate publică  

 

c) Director executiv adjunct economic  

1.Compartimentul Buget – Finante  

2. Compartimentul Contabilitate  

3.Compartimentul Administrativ şi Mentenanţă  

4. Compartimentul de Achiziţii Publice  

        La nivelul fiecărei structuri conducerea este asigurată de catre un director executiv adjunct, 

şef serviciu, şef birou, coordonator care reprezintă instituţia atât în relaţiile intrainstituţionale, cât şi în 

relaţiile interinstituţionale cu terţii.  

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE: * evaluează starea de sănătate a populaţiei din teritoriul arondat, 

participă la elaborarea Raportului stării de sănătate şi a nevoilor de servicii de sănătate * identifică 

principalele probleme de sănătate publică şi alocă fonduri şi resurse umane pentru rezolvarea lor * 

implementează strategii de dezvoltare ale sistemului de sănătate * implementează programe de 

sănătate * coordonează activitatea unităţilor sanitare din teritoriu * asigură cu personal de specialitate 

toate structurile sistemului sanitar judeţean * colaborează cu alte instituţii descentralizate şi organizaţii 

neguvernamentale.  

 

REALIZĂRILE DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ  

 

1.EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ÎN JUDEŢUL GORJ  

Dezvoltarea asistenţei medicale primare:  

- prin asigurarea unei asistenţe medicale primare accesibilă în egală masură pentru toţi locuitorii 

judeţului- toate localităţile din judeţ au asistenţă medicală asigurata;  

- dezvoltarea programelor de screening şi de profilaxie, cu implicarea medicilor de familie în 

aceste programe, măsura ce poate contribui pe termen lung la reducerea costurilor de tratament;  

 

2.ASISTENŢA SANITARĂ ÎN MEDIUL RURAL    

 

In anul 2020, Ministerul Sănătății, prin structurile descentralizate, respectiv  direcțiile județene de 

sănătate publică,  a aprobat pentru județul Gorj și a asigurat finanțarea  pentru rețeaua de asistență 

medicală comunitară.  

Asistenții medicali comunitari din toate cele 68 localități au dus la îndeplinire atribuțiile care le 

revin conform legii, facilitând accesul non discriminatoriu al persoanelor din grupul țintă la serviciile 

de sănătate și contribuind la îmbunătățirea comunicării dintre autoritățile sanitare/medicale și 

beneficiar. 

 Evoluția AMC Gorj: 2013 - 20 AMC în 20 localități și 7 MS în 5 localități; 2014 - 21 AMC în 

21 localități și 8 MS în 6 localități; 2015 - 46 AMC în 45 localități și 7 MS în 6 localități; 2016 - 103 

AMC în 65 localități și 14 MS în 12 localități; 2017 - 127 AMC în 68 localități și 15 MS în 13 

localități; 2018 - 130 AMC în 68 localități și 14 MS în 12 localități; 2019 - 132 AMC în 68 localități și 

14 MS în 12 localități; 
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   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 . 

   Centrele de permanenta functioneaza in baza dispozitiilor emise de catre D.S.P. Gorj. 

Serviciile medicale acordate de medicii de familie în cadrul centrelor de permanenţă sunt 

urmatoarele: - asistenţa medicală în afecţiunile acute şi urgenţele medico-chirurgicale, în limitele 

competenţei medicului de familie şi posibilităţilor tehnice; - trimitere către alte specialităţi în vederea 

internării, în situaţiile care depăşesc competenţele medicului de familie; - administrarea medicaţiei 

necesare tratamentului de urgenţă care se asigură din trusa de urgentă a centrului de permanenţă sau a 

cabinetului medical în cazul în care permanenţa se asigură la cabinetul medical; - eliberarea unei 

adeverinţe medicale pentru pacient, cu care se va prezenta a doua zi la medicul sau de familie pentru 

prescrierea reţetei; în zilele de sâmbăta, duminică şi sărbători legale, medicaţia se asigură din trusa de 

urgenţă atât cât va fi necesar pacientului până ajunge la medicul său de familie.  

Serviciile medicale se acordă tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de statutul de 

asigurat al acestora.  

 

  SEDIUL CENTRELOR DE PEMANENTA 

     

CENTRUL DE PERMANENTA SAMARINESTI  

Localitatile arondate Centrului de permanenta Samarinesti sunt Samarinesti si Vagiulesti deservind 

un numar de 4151 de persoane. 

Tipul Centrului de permanenta – CP fix  

CENTRUL DE PERMANENTA CATUNELE  

Localitatile arondate Centrului de permanenta Catunele sunt: Catunele si Glogova deservind un 

numar  de  4560 de persoane 

Tipul Centrului de permanenta – CP fix  

CENTRUL DE PERMANENTA MATASARI  

Localitatile arondate Centrului de permanenta Matasari sunt Matasari,  Dragotesti,  Slivilesti  

deservind un numar  de  10448  de persoane 

.Tipul Centrului de permanenta – CP fix  

CENTRUL DE PERMANENTA PESTISANI    

 Localitatile arondate Centrului de permanenta Pestisani sunt:  Pestisani,  Arcani,  Runcu 

deservind un numar  de  10481 de persoane 

 .Tipul Centrului de permanenta – CP fix  

CENTRUL DE PERMANENTA LOGRESTI 

 Localitatile arondate Centrului de permanenta Logresti sunt Logresti,  Bustuchin,  Berlesti,  

Licurici deservind un numar  de  10187  de persoane. 

 Tipul Centrului de permanenta – CP fix  

CENTRUL DE PERMANENTA TURBUREA 

 Localitatile arondate Centrului de permanenta Turburea sunt:  Turburea,  Tintareni,  Aninoasa,  

Vladimir  deservind un numar  de  16516  de persoane. 

. Tipul Centrului de permanenta – CP fix  

CENTRUL DE PERMANENTA PRIGORIA  

 Localitatile arondate Centrului de permanenta Prigoria  sunt:  Prigoria, Alimpesti, Albeni, 

Rosia de Amaradia deservind un numar  de  10450 de persoane. 

.Tipul Centrului de permanenta – CP fix  

  CENTRUL DE PERMANENTA TG-JIU ,  nr. 1 .  

Localitatile arondate Centrului de permanenta Tg-Jiu sunt:  Tg-Jiu ( 6 cartiere ) deservind un 

numar  de  31000  de persoane 

Tipul Centrului de permanenta – CP fix,  prin rotatie,  in cabinetele medicilor . 

CENTRUL DE PERMANENTA TISMANA  

 Localitatile arondate Centrului de permanenta Tismana sunt:  Tismana,  Godinesti,  Pades 

deservind un numar  de  13718 de persoane. 
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 Tipul Centrului de permanenta – CP fix  

  CENTRUL DE PERMANENTA  SC „ TEOMSNIC „ SRL TG-JIU  Localitatile arondate Centrului 

de permanenta Tg-Jiu  sunt:  Tg-Jiu .Tipul Centrului de permanenta – CP fix  

 

 

  CENTRUL DE PERMANENTA CRASNA  

  Localitatile arondate Centrului de permanenta Crasna  sunt:  Crasna,  Musetesti,  Novaci 

deservind un numar  de  12401 de persoane 

Tipul Centrului de permanenta – CP fix  

  CENTRUL DE PERMANENTA TETILA  

  Localitatile arondate Centrului de permanenta Tetila sunt:  Bumbesti - Jiu,  Tetila deservind 

un numar  de  9458 de persoane. 

Tipul Centrului de permanenta – CP fix  

  CENTRUL DE PERMANENTA BILTENI   

 Localitatile arondate Centrului de permanenta Bilteni sunt:   Bilteni,  Plopsoru deservind un 

numar  de  14134  de persoane. 

 Tipul Centrului de permanenta – CP fix  

  CENTRUL DE PERMANENTA TG-JIU ( CMI SANDRU AURORA)  Localitatile arondate 

Centrului de permanenta Tg-Jiu sunt:   Tg-Jiu .Tipul Centrului de permanenta – CP fix  

 CENTRUL DE PERMANENTA SC MED CRIST SRL   TG-CARBUNESTI ( CMI DR. 

PAVEL CRISTIAN) Localitatile arondate Centrului de permanenta Tg-Carbunesti sunt:   Tg-

Carbunesti,  Cretesti,  Pojogeni,  Floresteni,  Macesu,  Stefanesti,  Cojani,  Carbunesti-Sat 

deservind un numar  de  8654 de persoane. 

Tipul Centrului de permanenta – CP fix  

 CENTRUL DE PERMANENTA TICLENI  Localitatile arondate Centrului de permanenta 

Ticleni  sunt:  Ticleni,  Danesti  deservind un numar  de  8472 de persoane. 

Tipul Centrului de permanenta – CP fix  

 CENTRUL DE PERMANENTA CILNIC  Localitatile arondate Centrului de permanenta 

Cilnic sunt:  Cilnic,  Telesti,  Ciuperceni deservind un numar  de  6747 de persoane. 

Tipul Centrului de permanenta – CP fix  

 CENTRUL DE PERMANENTA SCOARTA  Localitatile arondate Centrului de permanenta 

Scoarta sunt:  Scoarta deservind un numar  de  4872 de persoane. 

Tipul Centrului de permanenta – CP fix  

  

 CENTRUL DE PERMANENTA CAPRENI  Localitatile arondate Centrului de permanenta 

Capreni sunt:  Capreni, Stoina, Hurezani deservind un numar  de  5960 de persoane. 

Tipul Centrului de permanenta – CP fix  

 CENTRULUI DE PERMANENTA BALESTI Localitatile arondate Centrului de permanenta 

Balesti sunt:  Balesti, Voinigesti, Rasova, Ceauru, Tamasesti,Talpasesti, Stolojani, Cornestii 

Noi si Cornestii Vechi  deservind un numar  de  7555 de persoane 

 Tipul Centrului de permanenta – CP fix ; 
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Indicatori realizati de centrele de permanenta- SEMESTRU I /2020 
Nr.c

rt. 

Centrul de permanenta           Nr.mediu consultatii pe  luna Nr. 

mediu de 

tratamente 

pe luna 

Nr.mediu de persoane 

pe luna care au apelat la 

centru de permanenta  
                            Tip zile 

lucratoare nelucratoare Total 

1 C.P.NR.1 TG-JIU 144 70 214 143 143 

2 C.P. NR.2 TG-JIU 80 44 124 305 429 

3 C.P. NR.3 TG-JIU 109 54 163 358 521 

4 C.P.Ticleni 95 68 163 85 248 

5 C.P.Tetila (Bumbesti Jiu) 556 603 1159 143 191 

6 C.P.Tismana 22 9 31 24 301 

7 C.P.Tg-Carbunesti 157 83 240 124 326 

8 C.P.Turburea 149 103 252 99 351 

9 C.P.Bilteni 126 66 192 140 331 

10 C.P.Balesti 233 137 370 350 370 

11 C.P.Catunele 140 61 201 187 201 

12 C.P.Crasna 98 58 166 170 179 

13 C.P.Cilnic 107 59 166 150 316 

14 C.P.Capreni 123 72 195 195 195 

15 C.P.Logresti 113 71 184 183 184 

16 C.P.Scoarta 756 527 1283 452 1735 

17 C.P.Samarinesti 168 87 244 33 286 

18 C.P.Matasari 290 171 461 411 865 

19 C.P.Pestisani 107 67 174 123 298 

20 C.P.Prigoria 141 84 225 217 224 

 

 

 

  2. Indicatori realizati de centrele de permanenta – SEMESTRUL II/ 2020 
Nr.c

rt. 

Centrul de permanenta           Nr.mediu consultatii pe SEM.I Nr.mediu 

consultati

i pe luna 

 Nr.mediu 

de 

tratamente 

pe luna 

Nr.mediu 

de persoane 
care au 

apelat la 

centru pe 

luna 

                            Tip zile 

lucratoare nelucratoare Total 

1 C.P.NR.1 TG-JIU 151 84 235 235 102 337 

2 C.P. NR.2 TG-JIU 131 51 182 203 380 586 

3 C.P. NR.3 TG-JIU 124 69 193 193 321 514 

4 C.P.Ticleni 110 71 181 181 86 265 

5 C.P.Tetila (Bumbesti Jiu) 638 582 1220 204 150 197 

6 C.P.Tismana 944 800 1744 290 30 290 

7 C.P.Tg-Carbunesti 102 89 191 191 44 298 

8 C.P.Turburea 117 69 186 186 93 279 

9 C.P.Bilteni 147 72 219 219 165 322 

10 C.P.Balesti 174 155 329 328 320 328 

11 C.P.Catunele 125 55 180 180 152 180 

12 C.P.Crasna 94 55 149 149 162 189 

13 C.P.Cilnic 97 64 161 161 103 265 

14 C.P.Capreni 108 75 183 183 183 183 

15 C.P.Logresti 102 78 181 181 178 181 

16 C.P.Scoarta 706 581 1287 1746 459 1746 

17 C.P.Samarinesti 156 75 231 231 47 258 

18 C.P.Matasari 110 90 200 200 155 355 

19 C.P.Pestisani 125 106 232 232 115 347 

20 C.P.Prigoria 121 84 205 205 185 205 

 



8 
 

 

 

CAP.II  RAPORTUL BIROULUI RESURSE UMANE, 

 
      La nivelul Compartimentului Runos din cadrul DSP Gorj s-au desfasurat, in principal, urmatoarele 

activitati in anul 2020, astfel: 

- s-au aplicat prevederile OMS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si 

functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si ale municipiului 

Bucuresti; 

- a aplicat normele Ministerului Sanatatii privind formarea, transferul si detasarea, precum si 

promovarea personalului; 

- s-a raspuns la adresele transmise de unitatile sanitare publice cu paturi din judetul Gorj al caror 

management a fost preluat de catre autoritatile publice locale si din subordine (Serviciul de Ambulanta 

Judetean Gorj) reprezentand diverse aspecte din domeniul de activitate;  

- s-a elaborat si s-a inaintat Ministerului Sanatatii cu respectarea prevederilor legale, propuneri privind 

modificarea structurii organizatorice a unor unitati sanitare din judetul Gorj cu documentatiile aferente; 

- a asigurat transmiterea către unităţile sanitare a Ordinelor, Normelor de aplicare şi circularelor 

Ministerului Sănătăţii, a altor acte normative generale şi a celor cu aplicare în sectorul sanitar; 

- a răspuns adreselor transmise de unităţile sanitare cu privire la diferitele probleme apărute în 

activitate; 

- s-a atribuit codul de parafa pentru medicii care au indeplinit conditiile legale de libera practica, cu 

respectarea prevederilor art 22 alin.(1) din O.G.nr.18/2009 privind organizarea si finantarea 

rezidentiatului, dobandirea dreptului de libera practica, dupa promovarea examenului de medic 

specialist; 

- a comunicat la solicitarea Ministerului Sanatatii situatia medicilor care au primit codul de parafa, pe 

specialitati si locuri de munca in anul 2020; 

- a asigurat desfasurarea in bune conditii a examanelor de incadrarea medicilor, farmacistilor si a altui 

personal cu studii superioare organizate de catre unitatile sanitare din teritoriu, cu respectarea 

prevederilor legale; 

- a respectat precizarile Ministerului Sanatatii cu privire la – medici specialisti a doua specialitate 

(intrerupere, recunostere de stagii), eliberare adeverinte de abilitati pentru medici specialisti, eliberare 

de Certificate pentru medicii specialisti si primari, urmare participarii si promovarii examenului; 

- a respectat precizarile Ministerului Sanatatii si a efectuat 109 inscrieri la concursul de intrare in 

rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc sesiunea decembrie 2020 in domeniile medicina, medicina 

dentara si farmacie, pentru unitatile sanitare din judetul Gorj; 

- a centralizat si verificat tabelele cu candidatii inscrisi, redactarea in ordine alfabetica a listei finale cu 

candidatii inscrisi la concurs si comunicarea listei Ministerului Sanatatii; 

- a asigurat intocmirea documentatiei necesara medicilor rezidenti in vederea detasarii, schimbarii 

centrului de pregatire, de intrerupere/reluare pregatire prin rezidentiat; 

- a gestionat dosarele personalului medical si a respectat procedura prin care personalul medical poate 

obtine documentele care sunt emise de Ministerul Sanatatii – certificatele de conformitate pentru 

medicii, medici dentisti, farmacisti– conforme cu prevederile europene, in vederea recunoasterii 

titlurilor profesionale; 

- a gestionat dosarele personale ale angajatilor DSP Gorj;  

- a gestionat dosarele profesionale ale functionarilor publici din aparatul propriu al DSP Gorj; 

- a preluat solicitarile celor interesati in vederea eliberarii documentelor necesare recunoasterii 

calificarilor romanesti in celelalte state ale Uniunii Europene, a certificatelor care atesta titlul de 

medic/medic dentist/farmacist specialist sau primar, a adeverintelor de abilitati dobandite precum si a 

altor documente emise de Ministerul Sanatatii, la sediul Directiei de Sanatate Publica Gorj; 

- a intocmit si transmis Ministerului Sanatatii raportarea lunara privind numarul posturilor ocupate si 

fondul de salarii realizat in luna; 

- a intocmit si transmis lunar, situatia privind ancheta asupra castigurilor salariale in luna si trimestrial 

ancheta locurilor de munca vacante in trimestru; 
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- a colectat, verificat si transmis Ministerului Sanatatii situatia posturilor neocupate pe unitati sanitare 

si pe categorii de functii pentru medici, farmacisti, personal sanitar mediu/asistenti cu studii 

superioare, personal sanitar auxiliar, soferi autosanitara/ambulantieri – situatia deficitului de personal 

pe unitati sanitare si categorii de personal, centralizat la nivelul judetului; 

- a comunicat Ministerului Sanatatii date referitoare la personalul existent in sectiile/ 

compartimentele/cabinetele de boli infectioase, sectiile/compartimentele de oncologie pentru unitatile 

al caror management a fost transferat la autoritatile administratiei publice locale; 

- a comunicat Ministerului Sanatatii date referitoare la situatia posturilor neocupate pe unitati sanitare 

si pe categorii de functii centralizat la nivelul judetului; 

- a completat in termen portalul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind – promovarea in 

grad profesional a functionarilor publici in anul 2020, numarul de posturi ocupate de catre functionarii 

publici prin transfer sau preluati din corpul de rezerva al functionarilor publici, dupa caz; 

- a intocmit si comunicat Ministerului Sanatatii solicitari privind transformarea calitatii unor posturi 

din statul de functii; 

- a intocmit si actualizat registrul general de evidenta al salariatilor – REVISAL –cu respectarea 

prevederilor HG nr. 905/2017 ; 

- a intocmit formularul L 153 numit „Declaratie privind informatiile detaliate de incadrare si salarizare 

a personalului platit din fonduri publice”; 

- a intocmit lunar declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, a impozitului pe 

venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate; 

- a intocmit lunar declaratia 100 - Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat; 

- a intocmit si raportat datele solicitate de Ministerul Sanatatii in vederea intocmirii proiectului de 

buget pentru anul 2020; 

- a intocmit si comunicat Centrului National de Statistica si Informatica in Sanatate Publica, semestrial, 

Registrul Teritorial al Medicilor din judetul Gorj; 

- a intocmit si comunicat Ministerului Sanatatii situatia medicilor cu cod de parafa, pe unitati; 

- a intocmit si comunicat Ministerului Sanatatii statul de functii valabil cu data de 01.10.2020 in 

vederea aprobarii, atat pentru posturile aprobate prin ordinul ministrului sanatatii nr. 483/2016, cat si 

pentru posturile suplimentare aprobate pe perioada determinata; 

- a organizat si a participat la desfasurarea examenelor de promovare in grad profesional a 

functionarilor publici; 

- a organizat si a participat la desfasurarea concursurilor organizate in conformitate cu Ordinul 

Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără 

concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate 

în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de 

execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul 

României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19; 

- a inaintat MS documentatiile in vederea numirii prin ordin al ministrului sanatatii a persoanelor 

declarate admis la concursul organizat in conformitate cu OMS nr. 905/2020; 

- a intocmit contractele individuale de munca pentru persoanele angajate pe perioada determinata; 

- a intocmit actele aditionale pentru persoanele angajate pe perioada determinata privind durata 

contractului pe toata durata starii de alerta si cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta 

instituita prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se 

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată 

cu modificări şi completări; 

- a intocmit decizii privind persoanele responsabile pentru instituirea masurilor de carantina a 

persoanelor in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectarea cu 

COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei; 

- a intocmit decizii privind detasarea personalului medical/paramedical/auxiliar specializat din sistemul 

public pe perioada starii de alerta la nivel national, in contextul pandemiei generate de virusul SARS-

CoV-2 in baza Ordinelor emise de Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta; 
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- a elaborat si transmis Ministerului Sanatatii situatia functiilor publice generale, a personalului 

contractual – pe nivel de studii, grade si trepte profesionale – in vederea elaborarii anexei la legea 

bugetului de stat; 

- a actualizatat permanent baza de date pentru functiile publice si functionarii publici proprii din cadrul 

DSP Gorj; 

- a intocmit dari de seama statistice – lunare, trimestriale, semestriale si anuale – pentru Ministerul 

Sanatatii si institutiile publice locale;  

- a asigurat participarea reprezentantilor DSP Gorj in consiliile de administratie ale unitatilor sanitare 

din teritoriu;  

- a intocmit lunar statul de plata privind drepturile salariale pentru personalul angajat; 

- a urmarit respectarea prevederilor legale privind salarizarea unitara in baza Legii nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului platiti din fonduri publice,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

- a urmarit respectarea prevederilor legale privind H.G. nr. 153/2018 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii 

concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare 

a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială"; 

- a urmarit respectarea prevederilor legale privind H.G. nr. 917/2017 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a 

mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia 

pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică centrală; 

a intocmit si redactat decizii privind salarizarea personalului, decizii privind mobilitatea functionarilor 

publici, etc; 

- a evidentiat lunar numarul zilelor de concediu de odihna, concedii medicale, concedii fara plata, 

precum si invoirile cu recuperarea ulterioara pentru salariatii institutiei; 

- a urmarit respectarea normelor privind securitatea si sanatatea in munca a salariatilor conform 

legislatiei in vigoare, apararea si luarea masurilor de prevenire a incendiilor la locul de munca, 

instruirea personalului; 

- a intocmit dosare pentru recuperarea sumelor din concedii medicale din FNUASS de la Casa de 

Sanatate Gorj; 

- a asigurat legătura şi schimbul de informaţii de specialitate cu instituţiile din judeţ; 

- s-au eliberat adeverinţe pentru angajaţi si fosti angajati care au solicitat sporurile cu caracter 

permanent în vederea întocmirii dosarelor de pensionare; 

- a rezolvat in termen corespondenta primita de la Ministerul Sanatatii, ANFP, Institutia Prefectului, 

UAT-uri, etc. 

 

CAP. III  RAPORTUL COMPARTIMENTULUI  JURIDIC, 
 

Au fost inregistrate pe rolul instantelor judecatoresti un numar de 28 de actiuni la instanta de judecata, 

din care 15 plangeri impotriva proceselor verbale de constatare a contraventiei si de aplicare a 

sanctiunilor. 

Din totalul de plangeri impotriva proceselor verbale de constatare a contraventiei si de aplicare 

a sanctiunilor, un numar de patru dosare au fost solutionate de judecatoria teritoriala in favoarea ISS, 

iar doua in favoarea persoanelor fizice/juridice. 

Au fost analizate si avizate din punct de vedere al legalitatii, actele administrative emise de 

compartimentele de specialitate din cadrul institutiei; 

Au fost intocmite documentele necesare si s-a asigurat reprezentarea DSP Gorj in fata 

instantelor judecatoresti la termenele de judecata; 

Au fost solutionate petiti si adrese transmise de diverse institutii, petenti si compartimente 

interne; 

Au fost avizate contractele de achizitie publica si actele aditionale; 

           Au fost oferite consultatii juridice la solicitarile compartimentelor de specialitate din cadrul 

institutiei. 
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CAP.IV.  COMPARTIMENTULU  AUDIT PUBLIC  INTERN 

 
Activitatea compartimentului de audit public intern s-a desfășurat în anul 2020 în 

baza prevederilor Legii nr.672/24.12.2002 privind auditul public intern, republicată, cu 

modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor 

generale privind exercitarea activității de audit public intern, Ordinul nr. 683 din 11 

iunie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea 

auditului public intern și a Cartei auditului intern în cadrul Ministerului Sanatatii și prin 

raportare la atribuțiile mentionate în Ordinul 1078/2010 privind aprobarea 

regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor 

de sănătate publica judetene și a municipiului București, astfel:  

 Elaborarea proiectului planului de audit public intern  

         A fost elaborat proiectul planului anual de audit public intern pe anul 2020, plan 

care a fost aprobat de directorul executiv. Planificarea anuală a avut la bază planificarea 

multianuală pe 3 ani și a cuprins misiunile privind auditarea activităților aferente 

domeniilor/activităților derulate, precum și misiunile de consiliere. Planificarea anuală a 

cuprins misiuni selectate în funcție de rezultatul evaluării riscurilor și de resursele de 

audit disponibile.  

        Selectarea misiunilor de audit public intern în vederea cuprinderii în planul de 

audit public intern pentru anul 2020, s-a facut în funcție de următoarele elemente: 

 a) evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, procese, activităti, programe/proiecte 

sau operațiuni; 

 b) criteriile semnal și sugestiile conducatorului;  

c) periodicitatea în auditare;  

d) tipurile de audit;  

i) resursele de audit disponibile.  

          Proiectul planului anual de audit public intern a fost întocmit pînă la data de 30 

noiembrie a anului precedent anului 2019. Directorul executiv a aprobat proiectul 

planului anual de audit public intern pana la data de 20 decembrie a anului precedent.  

           Misiunile de audit public intern cuprinse în planul de audit intern pe anul 2020 au 

fost fundamentate prin referatul de justificare.  

           Planul de audit public intern pe anul 2020 a fost actualizat prin referat de 

modificare, aprobat de directorul executiv. Ȋn prezent, planul strategic a fost actualizat 

până în anul 2023, avându-se în vedere toate activitățile specifice care au fost 

identificate, au fost supuse analizei riscurilor şi au fost selectate în vederea auditării 

activităţilor cu risc major.  

 Efectuarea de activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă 

sistemele de management financiar și control ale instituției proprii sunt 

transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, 

economicitate, eficiență și eficacitate  

Cu ocazia efectuării misiunilor, auditul intern a evaluat existența proceselor 

adecvate, suficiente și eficace în domeniul managementului riscurilor, a sprijinit 

conducatorul în identificarea și evaluarea riscurilor și a contribuit la îmbunătățirea 

sistemului de control intern/managerial. Auditul intern a ajutat organizația la menținerea 
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unui sistem de control intern/managerial conform, evaluând eficiența și eficacitatea și 

asigurând îmbunătățirea acestuia.  

Evaluarea eficienţei și eficacităţii sistemului de control intern/managerial s-a 

realizat pe baza rezultatelor evaluării riscurilor și vizează cel putin operațiile cu privire 

la:  

a) fiabilitatea și integritatea informațiilor financiare și operaționale;  

b) eficacitatea și eficiența proceselor/activităților/operațiilor specifice;  

c) protejarea patrimoniului;  

d) respectarea legilor, reglementărilor și procedurilor. 

 Au fost examinate, pe timpul derularii misiunilor de audit public intern, 

procedurile formalizate în acord cu obiectivele misiunii în vederea identificarii tuturor 

deficiențelor acestora.  

Au fost analizate operațiile și activitățile și au determinat măsura în care 

rezultatele corespund obiectivelor stabilite și dacă operațiile/activitățile sunt aplicate sau 

realizate în condiții de conformitate și performanță.  

Cu ocazia efectuării misiunilor, auditul intern a evalut și a făcut recomandări 

adecvate pentru îmbunătățirea procesului de guvernanță, contribuind la îndeplinirea 

următoarelor obiective:  

a) promovarea unei conduite etice și a valorilor corespunzătoare in institutie;  

b) asigurarea unui management eficace al performantei și asumarea răspunderii;  

c) coordonarea activităților și comunicarea informațiilor privind riscul și 

controlul.  

Realizarea misiunilor de audit public intern a inclus colectarea, analiza și 

evaluarea documentelor și informațiilor, efectuarea testărilor planificate, stabilirea 

constatărilor, formularea recomandărilor și concluziilor auditului în concordanță cu 

obiectivele misiunii de audit intern. 

 Ȋn realizarea misiunilor s-au aplicat tehnici și instrumente adecvate de audit 

intern pentru colectarea de informații necesare, fiabile, pertinente și utile în vederea 

realizării obiectivelor de audit intern. Misiunile de audit public intern au facut obiectul 

unei supervizări în vederea garantării îndeplinirii obiectivelor, asigurării calității și 

dezvoltării profesionale a auditorilor interni.  

 Ȋn anul 2020, misiunile realizate de compartimentul de audit public intern au 

fost:  

Misiuni de asigurare: 

- Activitatea Serviciului de Control în Sănătate Publică , misiune finalizată prin  

Raportul /2020, 

- Activitatea Compartimentului Juridic, misiune finalinalizată prin  

Raportul /2020. 

 Începand cu 24.02.2020 și până  pe 30.08.2020, am desfăşurat activităţi de 

supraveghere şi monitorizare a îmbolnăvirii cu coronavirus COVID -19,  dispuse de cei 

doi directori executivi ai DSP Gorj din această perioadă. 

          Conform dispoziţiei nr.55/06.03.2020, am fost desemnată să eliberez adeverinţe şi 

avize epidemiologice. 

            Din 21.07.2020 auditorul, a fost desemnat prin decizia nr.150/21.07.2020 să 

întocmească decizii cu caracter individual prin care se confirmă sau infirmă, după caz, 
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măsura carantinării sau izolării conf. Legii nr.136/2020, atribuţie care a ocupat toată 

perioada lunii iulie şi august 2020. 

            În perioada 02.09-14.10.2020, auditorul a fost în Concediu Medical, deoarece a 

fost diagnosticat pozitiv cu Coronavirus formă medie cu spitalizare şi apoi 

recuperare medicală. 
 Informarea structurii de audit public intern din cadrul Ministerului 

Sănătății despre recomandările neînsușite de conducatorul unitatii publice 

auditate, precum și despre consecințele acestora. 

            Ȋn anul 2020 directorul executiv și-a însușit recomandările formulate.  

 Raportarea periodică către directorul executiv, precum și structurii de audit 

public intern din cadrul Ministerului Sănătății cu privire la constătarile, 

concluziile și recomandările rezultate din activitățile sale de audit  

          În anul 2020, compartimentul de audit public intern a transmis directorului 

executiv periodic constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitățile sale 

de audit. 

 Elaborarea raportului anual al activitatilor de audit public intern și 

înaintarea până la data de 30 ianuarie a anului în curs pentru anul expirat 

către structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătății. 

 Ȋn anul 2020, compartimentul de audit public intern a transmis Raportul anual al 

activității desfașurate în anul 2019, la compartimentul de audit public intern din 

Ministerul Sănătății, cu respectarea termenului prevăzut ( până la data de 30 ianuarie a 

anului următor, pentru anul incheiat). 

 Raportarea imediat conducatorului și structurii de control intern abilitate în 

cazul identificarii unor neregularitati sau posibile prejudicii. 

            Ȋn anul 2020, compartimentul de audit public intern nu a identificat 

neregularități sau posibile prejudicii. 

            Ȋn anul 2020 nu au existat cazuri în care auditorilor interni să li se refuze accesul 

la documente.  

           Compartimentul de Audit Public Intern a monitorizat modul de implementare a 

recomandărilor fără să-şi asume responsabilităţi manageriale.  

 Efectuarea de activităţi de consiliere menită să aducă plusvaloare şi să 

îmbunătăţească administrarea entităţii publice, gestiunea riscului şi 

controlul intern. 

            Ȋn anul 2020 nu au fost efectuate astfel de misiuni. 

 Participarea în componența unor comisii conform dispozițiilor emise de 

către directorul executiv, după cum urmează:  

           Participarea  auditorului  ca și secretar al  comisiei paritare constituită la nivelul 

institutiei.  

            Concluzii:  

           Prin activitatea de audit public intern s-a urmărit să se dea asigurări şi consiliere 

pentru îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii sistemului de conducere, buna administrare 

a veniturilor şi a cheltuielilor publice realizate, menite să ajute la îndeplinirea 

obiectivelor în condiții de eficacitate, eficienţă şi economicitate. 

          Directorul executiv a acordat importanța cuvenită auditului intern și a sprijinit 

activitatea compartimentului de audit public intern, ceea ce a dus la adăugarea de plus-

valoare și îndeplinirea obiectivelor. 
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CAP.V  RAPORTUL COMPARTIMENTULUI  RELATII  CU  

PUBLICUL 
 

 

 

                           In conformitate cu prevederile Legii 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de 

interes public, si a Hotararii nr.123 din 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.544/ 2001, privind liberul acces  la informatiile de interes public, in  anul 2020,  la nivelul 

compartimentului au fost rezolvate: 

 

1.- Total solicitari de informatii de interes public- 67 

2.- Numar total de solicitari, pe urmatoarele domenii: - solicitari copii acte  -56       

                                                                                 - informatii statistice =31 

                                                                                     -  alte tipuri de informatii -30 

 

  

                                                                                                                                                                           

3.- Numar de solicitari rezolvate favorabil – 67 

4.- Numar de solicitari respinse, = 0 

5.- Numar de solicitari adresate in scris  = 67 -  a) pe suport de hartie =  18 

                                                                      -   b) pe suport electronic -=   49 

6..-Numar solicitari verbale = 30 

7. –Numar de solicitari adresate  de persoane fizice = 31 

8.- Numarul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare = 160 

9. In cadrul activitatii  s-a tinut legatura cu mass media locala, ( presa scrisa , radio si televiziuni), in 

vederea informarii populatiei privind starea de sanatate , masuri de prevenire a imbolnavirilor si 

masuri intreprinde de D.S.P. Gorj, cu ocazia diverselor controale efectuate in teritoriu, in unitati din 

toate tipurile de activitate. 

 

            In anul 2020   au fost depuse  424  petitii, care au fost repartizate  compartimentelor  in a caror 

sfera de actiune intrau cele reclamate prin petitii de solicitanti, din aceste    14   au fost clasate , avand 

expeditori anonimi, iar  94   au fost redirectionate spre rezolvare altor institutii, fiind reclamate aspecte  

care nu tin de competenta D.S.P. Gorj.  Au fost rezolvate pe cale amiabila 4 petitii – reclamantii 

renuntand la acestea, iar  in cazul a  5  petitii  nu s-au confirmat cele sesizate. 

       

 

            Persoana acreditata ca si purtator de cuvant :  

- Perioada 01.01.2020-28.02.2020 

 

- zilnic a elaborate rapoarte de monitorizare a presei intocmind revista presei 

- a  mentinut relatia cu ziaristii , prin raspunsuri prompte si bine  documentate 

- e  emis 30  communicate de presa cu ocazia diferitelor evenimenta sau probleme de interes, 

aparute la nivelul institutiei si a judetului  

- a organizat , periodic ,  declaratii de presa  in media locala si centrala. 

- a participat la  dezbateri, emisiuni TV si radio  de informare a cetatenilor privind activitatea 

institutiei. 

               A participat la:- 8 emisiuni TV 

                                       -  10: emisiuni in direct  la radio 

-  A acordat : -60 de puncte de veder la posturi de radio din judet si regionale                     - 62  

puncte de vedere la posturi de televiziune locale, regionale si centrale. 
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-   S-au promovat pe  pagina de Internet a institutiei diversele actiuni organizate de 

compartimentul promovarea sanatatii   : 

 

1. Luna Sanatatii Mintale. 

2. Luna Sanatatii Reproducerii. 

3. Ziua Mondiala a Sanatatii. 

4. Campania Privind Cancerul. 

5. Siguranta Pacientilor. 

6. Sanatatea si Utilizarea Optima a Produselor de Protectie a Plantelor-Pesticide Agricole- 

7. Luna Nationala a Informarii Despre Efectele Activitatii Fizice Asupra Sanatatii, Septembrie 2020. 

8. Campanie Informare Redeschidere Unitati de Invatamant. 

9. Covid-19-Un Motiv in Plus Pentru a Renunta la Fumat -Ziua Nationala Fara Tutun, 19 Noiembrie. 

10. Luna Nationala a Informarii Despre Efectele Nutritiei/Alimentatiei in Pandemie- Octombrie 

20201. 

11. Luna Nationala a Informarii Despre Bolile Transmisibile; Tuberculoza[TB], HIV si Hepatita in      

Contextual Pandemiei COVID. Solidaritate si Responsabilitate Comuna. STOP TB,HIV, HEPATITA. 

12. Luna Internationala de Constientizare Despre Cancerul de San [octombrie 2020] 

 
 

Au fost emise alerte de calatorie pentru diferite locatii din afara tarii , privind riscurile asupra sanatatii 

in respectivele tari. 

           

- S-a mentinut relatia dintre institutie si  administratia locala , precum si cu  celelalte institutii 

deconcentrate de la nivelul judetului. 

- Au fost  actualizate  permanent documentele de la Avizierul institutiei. 

 

 

 

- In calitate de Consilier de Etica : 

 

                                - a efectuat raportarile aferente  aflate pe site-ul  A.N.F.P. 

                                - a facut cunoscut Codul de Etica si Integritate al D.S.P. Gorj tuturor salariatilor, 

atit functionari publici cit si personal contractual  .                                 

  

-           In calitate de responsabil de Integritate al Ministerului Sanatatii la nivelul judetului 

Gorj 
-   A  urmarit raportarile efectuate si a participat la cursuri de  formare si informare organizate de 

organele abilitate.     

- A inaintat salariatilor chestionarele de evaluare a gradului de cunoastere a masurilor de 

preventie a faptelor de coruptie. 

 

-      In calitate de responsabil privind colectarea declaratiilor de avere: 

 

- A inaintat salariatilor care au obligatia de a depune Declaratiile de Avere si a Declaratiei de 

Interese, formularele necesare. 

 

- A colectat aceste formulare complectate si le-a verificat. 

 

- A inaintat Agentiei nationale de Integritate aceste declaratii de avere si de interese, in termenul 

stabilit de lege. 

 

A indeplinit si alte sarcini respectiv : 

- Efectuarea de incasari ( au fost intocmite un numar de 1327 chitante ) si plati din casieria 

unitatii. 
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      - depuneri si ridicari sume din Trezoreria Tg Jiu. 

- Intocmire facturi clienti  -   1332 de facturi  

- Inaintarea corespondentei institutiei conform contractului catre oficiul postal. 

- Au fost depuse la Oficiul Postal un numar de  1619   plicuri, cu o valoare taxata de Posta 

Romana de   5124 lei. 

               Intocmirea situatiilor lunare catre serviciul contabilitate privind corespondenta depusa la 

Oficiul Postal , conform contractului. 

 

- Receptia a 12827  de cutii de lapte praf necesare asigurarii acestui produs catre copii cu varste 

de pina la un an care au recomandare de la medicul de familie. 

- Distribuire lapte praf din gestiunea detinuta, catre beneficiarii  acestui produs, respectiv a 

11791  de cutii . 

- Intocmirea situatiilor lunare catre serviciul contabilitate privind distribuirea laptelui praf. 

 

- Eliberarea  a 2513   Foi de parcurs catre conducatorii auto si calcularea consumului zilnic de 

carburant pentru fiecare autovehicul si a consumului   lunar ( intocmire FAZ ), pentru cele 7 

autovehicule detinute de instituti   

 

- - Receptia  cantitatilor de Benzina si Motorina   consummate de catre autovehiculele institutiei.   

 

- Eliberarea Retetelor Tab II si Tab II catre medicii de familie, respectiv  a 1115  topuri si a tinut 

evident acestor formulare cu regim special. 

 

- -Receptia a 2800 topuri formulare retete Tab III.                                                     

 

         Tinerea evidentei privind sanctiunile contraventionale – 186, inaintarea lor catre persoanele 

sanctionate, si urmarirea platii acestora, iar in cazul neefectuarii platii, darea in debit catre 

Administratia Financiara – 53 . 
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CAP.VI  RAPORTUL COMPARTIMENT Avize / Autorizari 
 

 

 

Compartimentul avize/autorizari  primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi documentaţiile 

pentru toate procedurile de reglementare în ceea ce priveşte proiectele de amplasare, construcţie, 

amenajare si functionare a obiectivelor. In acest sens, in anul 2020, s-a registrat un numar de 770 astfel 

de cereri. 

Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi 

pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate sunt 

următoarele: 

            a)autorizarea sanitară a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere;   

            b)autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare;   

             c) certificarea conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi alte reglementări legale 

specifice     domeniului de activitate, la cererea titularilor activităţilor;   

             d) asistenţă de specialitate de sănătate publică, la cererea persoanelor fizice şi juridice.  

 

            Procedura autorizării sanitare a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere se 

aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară una dintre activităţile cuprinse în Anexa 

nr. 2 a Ord. M.S. 1030/2009, actualizat  şi care nu sunt supuse înregistrării la registrul comerţului.S-a  

primit, verificat, inregistrat   un numar de 19 cereri in vederea autorizarii in baza declaratiei pe propria 

raspundere  a obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei. Copii 

ale autorizatiilor eliberate, au fost inaintate Serviciului de control,in vederea verificarii conformitatii la 

normele de igiena si sanatate publica a obiectivelor si activitatilor autorizate. 

 

 A fost solutionat  un numar de 141 cereri in vederea autorizarii sanitare in baza referatului 

de evaluare si viza anuala, procedura  obligatorie pentru obiectivele ce desfasoara activitati cu risc, 

prevazute in Ord. M.S. 1030/2009, art. 9. Cererile, impreuna cu documentele anexate au fost inaintate 

Serviciului de Supraveghere si in urma evaluarii rezultatul a fost: 

 

TOTAL CERERI ASF IN BAZA 

REFERATULUI/VIZE ANUALE 

 

Nr autorizatii emise 101 

Nr. autorizari respinse 3 

Nr.vize anuale 36 

Nr.vize anuale respinse 1 

  

Notificarile de respingere a autorizatie sanitare/viza anuala in urma neconformarii obiectivelor 

la normele sanitare, au fost emise pentru urmatoarele instalatii de apa: Balanesti, Novaci-Rinca si 

Saulesti si un cabinet medical de obstetrica ginecologie. 

 In anul 2020, au fost acordate 35 de vize anuale  pentru activitatile care se reevalueaza anual, 

precizate in Ord. M.S. 1030/2009, art.9, alin.3, actualizat. 

 Privind asistenta de specialitate de sanatate publica, a fost solutionat, un numar de 229 de 

cereri,  astfel: 

 

Nr. Proiecte conforme normelor sanitare  223 

Nr. neconformitati inregistrate 6 

  

  

 Incasarile pe acest tip de activitate, precum si tariful in regim de urgenta(optional) perceput la 

fiecare cerere, s-au constituit in venituri proprii. 
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 Referitor la activitatea de reglementare Certificare conformitatii cu normele de igiena si 

sanatate publica a obiectivelor aflate in functiune, a fost solutionat un nr de 228 de cereri,    

aducandu-se un aport important bugetului realizat din venituri proprii. 

 S-a raspuns la peste 130 adrese.  

Declaratiile pe proprie raspundere primite de la ORC Gorj se transmit saptamanal sau mai 

des, in format electronic Serviciului de control in sanatate publica, astfel a fost redirectionat un nr. de  

122 borderouri cu declaratii ale societatilor din jud. Gorj, precum si un nr.53 borderouri cu declaratii 

pentru punctele de lucru al unor societati cu sediul in alte judete. 

 Registrul unic al cabinetelor medicale intra in atributiile Compartimentului de 

avize/autorizari. In anul 2020, s-au infiintat 3 cabinet medicale  individuale. In ceea ce priveste 

cabinetele medicale organizate ca societati comerciale, in Registrul unic, partea a II-a, s-au inregistrat  

19 unitati noi.Pentru activitatile conexe s-au emis 4 certificate de inregistrare. Situatia certificatelor de 

inregistrare emise precum si a certificatelor anexa, este urmatoarea: 

Forma de organizare Certificate de inregistrare 

(nou infiintate) 

Certificate-

anexa 

Cabinete med. 

Individuale 

3 11 

SRL 19 15 

Conexe 4  

    S-a gestionat baza de date pentru toate documentele  de reglementare eliberate si a fost 

transmisa periodic   Serviciului de Control in Sanatate Publica, cu adrese de inaintare si xerocopii ale 

documentelor emise:autorizatii sanitare si notificari.  

                S-au oferit numeroase informaţii, la solicitare, asupra procedurilor de reglementare a 

obiectivelor şi activităţilor, prin adrese repartizate de catre directorul executiv, telefonic ,sau ,verbal,  

la persoanele care s-au prezentat la sediul institutiei. 

                S-au  primit,verificat, intocmit  si eliberat autorizaţii de  liberă practică pentru profesiunile 

conexe actului medical prevazute  de  Ordonanta nr.83/2000, conform  Ord. M.S. 979/2004, in numar 

de 16 autorizatii. 

 

A fost autorizat Serviciul ISU-SMURD Rovinari  

 

 In decursul intregului an, s-a participat la sedintele publice-CAT organizate on line de catre  

Agentia pentru Protectia Mediului Gorj , in vederea emiterii actelor de reglementare specifice.  

Am indeplinit si alte alte atribuţii stabilite de către Directorul Executiv al Direcţiei de Sănătate 

Publica GORJ, cum ar fi: participarea in comisia de inventariere, purtator de cuvant in contextual 

pandemiei, si alte sarcini privind pandemia. 

 In conformitate cu Ord. M.S. 444/2019 si Legea farmaciei 266/2008, republicata, am participat 

in procedura de autorizare a farmaciilor, prin intermediul platformei on line PCUE, astfel, au fost 

inregistrate si solutionate 16 cereri , pentru care au fost apicate procedure complexe prevazute de 

legislatia in vigoare. 
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CAP .VII RAPORT ACTIVITATE 

COMPARTIMENT STATISTICA SI INFORMATICA 

 

Activitatea desfăşurată în Compartimentul Statistică şi Informatică în Sănătate Publică are doua 

componente: 

• activitatea de  statistică medicală, 

• activitatea de  informatică. 

 

 ACTIVITATEA DE STATISTICĂ MEDICALĂ s-a desfăşurat conform prevederilor 

Legii nr.226/2003, privind organizarea si funcţionarea statisticii oficiale în România şi a 

Regulamentului de funcţionare  a DSP. 

 Intrucât  legea mai sus menţionată prevede că personalul din serviciile de statistică 

răspunde solidar cu conducatorul  unităţii de exactitatea datelor înscrise in dările de seamă statistice şi 

situaţiile statistice oficiale, s-a urmărit in permanenţă punerea în aplicare a prevederilor legale privind 

întocmirea evidenţelor primare la nivelul tuturor unităţilor sanitare  din judeţul Gorj cît şi raportarea 

datelor solicitate la termenele stabilite. 

S-au asigurat datele statistice necesare cunoaşterii stării de sănătate a populaţiei din judeţul 

Gorj  şi  informarea  decidenţilor  privind: 

 - fenomenele demografice, 

 - situaţia morbidităţii înregistrate la locuitorii  judeţului, 

 - situaţiile privind activitatea unităţilor sanitare şi indicatorii specifici realizaţi. 

 - situaţii privind distribuţia personalului  pe tipuri de unităţi (unităţi de stat - unităţi 

private), personal pe grupe de vârstă, şi pe locuri de muncă. 

 - situaţii privind cheltuielile totale şi pentru medicamente pe spitale si secţii. 

• Realizarea indicatorilor demografici (natalitate, mortalitate, spor natural, mortalitatea 

infantila) lunar si cumulat comparativ cu anul anterior, in urma desfasurarii bueltinelor de nastere si 

deces pe localitati - lunar;  

• Introducerea datelor in aplicatia Corona Forms, in sistemul alerte.ms, precum si 

raportarea zilnica a datelor privind infectia SARS-CoV-2 

• Situtia  infectarilor cu virurusul SARS CoV- 2  a populatiei judetului 

Gorj la sfarsitul anului 2020 este urmatoarea: 

► NUMAR CAZURI CONFIRMATE CU COVID-19 ÎN JUDEȚUL GORJ:  

 5051 persoane din care: 

► 4710 vindecate, externate si la domiciliu ; 

► 89 internate in spital  

 252 persoane decedate.  
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Sunt in curs de verificare, centralizare  urmatoarele situatii statistice : 

- indicatorii demografici natalitatea, mortalitatea generala, mortalitatea infantila, decese pe 

cauze, spor natural calculati lunar, trimestrial si anual; 

-  SAN-ul activitatea unitatilor sanitare in sistem  public si privat –anul 2020 termen de 

raportare 31.01.2020 la MS- INSP- CNSISP  - Bucureşti; 

- Darea de seama privind Principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii pe trimestrul IV si an 

2020;  

- Intocmirea Sinteza stării de sănătate a populaţiei şi activităţii medico – sanitare  – anual. 

Lucrarea “SINTEZA 2020” - centralizarea, corelarea şi interpretarea tuturor datelor statistice privind 

activităţile desfăşurate în unităţile sanitare din judetul Gorj – lucrare ce are termen de transmitere 

martie 2020  la  – MS - CNSISP  - Bucureşti. 

- Centralizatorul Morbiditatii in Cabinetul Medical de Familie si Centralizarorul 

morbidităţii în unităţile ambulatorii de specialitate; 

- Raportarea deceselor de cauză violentă de către  Medicina Legală, codificarea lor si 

transmiterea la Centrul National de Statistica si informatica in Sanatate Publica – lunar; 

- Morbiditatea si activitatea cabinetului medical scolar/studentesc- anual; 

 

 

 

ACTIVITATEA DE INFORMATICA: Zilnic se primesc si se transmit in interiorul DSP (la 

compartimente) sau beneficiarii externi emailuri la care, in majoritatea cazurilor, exista si fisiere 

atasate care trebuie receptionate, salvate, prelucrate si transmise la destinatari in colaborare cu toate 

compartimentele DSP Gorj, Spitale, SAJ, CJAM, Primarii. 

Lunar si trimestrial se transmit fisierele cu cheltuieli generale si VP ale DSP si CJAM (fisierele 

CP_UNIT.zip si CP_GRUP.zip in colaborare cu compartimentul Financiar-Contabilitate al DSP Gorj 

si CJAM. 

Trimestrial se transmit la MS situatiile cu consumul de Medicamente al unitatilor cu paturi din 

judetul Gorj. 
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CAP. VIII    COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE/CONTROL IN 

SANATATE PUBLICA 

 

BOLI TRANSMISIBILE 

 
 

                                                

        În cadrul Compartimentului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile funcţionează 

următoarele colective de activitate specifică:   

1.supraveghere epidemiologică; 

2. alertă epidemiologică;   

3. Program Naţional de Imunizare;   

4. infecţii asociate asistentei medicale;   

5. boli transmisibile prioritare, HIV, TBC, ITS;   

6. statistică boli transmisibile;   

7. produse antiepidemice.   

 

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; 

-   supervizarea realizării catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare şi utilizarea 

eficientă a vaccinurilor solicitate şi repartizate; 

-   centralizarea necesarului de vaccinuri pe vârste şi după caz, grupe la risc, pentru fiecare tip de 

vaccin la nivel judeţean şi a municipiului Bucureşti şi transmiterea acestuia la CNSCBT; 

-   asigurarea instruirii personalului medical vaccinator şi a mediatorilor sanitari, trimestrial şi ori 

de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare şi raportare a vaccinărilor; 

-   verificarea condiţiilor de păstrare a vaccinurilor, modului de administrare a acestora în condiţii 

de siguranţă maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, de înregistrare şi raportare a 

vaccinărilor; 

-   identificarea grupelor populaţionale la risc, în situaţii epidemiologice deosebite şi/sau în 

urgenţe de sănătate publică de importanţă internaţională şi organizarea de campanii suplimentare 

de vaccinare prin intermediul medicilor de familie şi cu sprijinul asistenţilor comunitari şi al 

mediatorilor sanitari; 

-   asigurarea funcţionării sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale 

indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate; 

-   verificarea şi validarea înregistrării corecte şi complete a vaccinărilor în formularele standard; 

-   întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute la punctul B din anexa nr. 9 

la normele tehnice, pentru serviciile de vaccinare acordate în cadrul Programului naţional de 

vaccinare; 

-   raportarea trimestrială a consumului şi stocurilor de vaccinuri la CNSCBT, detaliat pe fiecare 

tip de vaccin, cu excepţia vaccinului gripal, pentru care aceste activităţi se realizează săptămânal în 

sezon; 

-   efectuarea, în colaborare cu casele de asigurări de sănătate, a controlului raportărilor serviciilor 

de vaccinare care fac obiectul Programului naţional de vaccinare, conform metodologiei aprobate 

prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 

în situaţia constatării raportărilor duble, în RENV şi/sau în formularul standard a administrării 

vaccinurilor şi în SIUI a consultaţiilor medicale, direcţiile de sănătate publică recuperează de la 

cabinetele medicilor de familie sumele reprezentând contravaloarea serviciilor de vaccinare 

finanţate din bugetul Programului naţional de vaccinare; 

 

-   întocmire referate în vederea decontării serviciilor de vaccinare acordate în cadrul programului. 
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            -      centralizare si raportare acoperire vaccinala lunara catre INSP si CNSCBT Bucuresti = 12 

actiuni 

            -   distribuire vaccin la 189 cabinete medici de familie si 7 maternitati din judet =4 actiuni 

(ROR,hexacima,dT, Prevenar13,VTA,tetraxim,BCG,HB pediatric) 

            -     distribuire vaccin antigripal la toate spitalele ,CMI-urile si centrele de plasament din Tg-Jiu 

si judet = 6 actiuni 

 - instruire personal vaccinator  sezon 2020-2021 = 1 actiune 

      

Acoperire vaccinala  
– BCG – 18 luni – 95.39 % ; 12 luni-97.95%  

-  HB   – 18 luni-84.33% ; 12 luni – 79.08%  

 -   DTPa – 18 luni – 85.71 % ; 12 luni-78.57%  

 - VPI  – 18 luni – 85.71% ; 12 luni – 78.57%  

 - Hib       - 18 luni – 85.71% ; 12 luni – 78.57%  

 - ROR – 18 luni – 90.32% ; 12 luni – 73.46%  

 

 

 

- HB ped. – catagrafiati 1494 – vaccinati 1492 

- BCG – ctg. 1915 – vaccinati 1423 

- HEXA – ctg. 6855 – vaccinati 6198 

-Pneumocociv – ctg. -6843 , vaccinati - 6146 

- Tetraxim – ctg. 3986 – vaccinati 3380 

- RRO – ctg. 6788 – vaccinati 5112 

- dT – ctg. 3680 – vaccinati 2939 

 

       

VACCINARI OPTIONALE 

Vaccinare HPV fete 11-15 ani: 

- Catagrafiate – 210 

- Vaccinate - 210 

Campanie vaccinare antigripala sezon 2020 – 2021 

- S-au catagrafiat in vederea vaccinarii antigripale 49549 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 44664 doze vaccin antigripal pentru sezonul 2020-2021.  

Pana in prezent  total vaccinati 33439  , stoc in teritoriu  11117 doze  la nivelul cabinetelor medicale si 

unitatilor subordonate DGSP si stoc DSP 108 doze. 

 

 

 

 

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; 

-  supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate publică locală sau regională, 

sub coordonarea structurilor de specialitate din centrele regionale de sănătate publică; 

-  instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control al focarului de boală transmisibilă, inclusiv 

focare de tuberculoză cu minim 3 cazuri în colectivităţi, respectiv la apariţia unui caz de tuberculoză 

MDR/XDR într-o colectivitate: efectuarea investigaţiei epidemiologice, depistarea 

contacţilor/populaţiei la risc, recoltarea probelor biologice, efectuarea tratamentului profilactic, cu 
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excepţia chimioprofilaxiei tuberculozei, conform metodologiilor specifice de supraveghere a bolilor 

infecţioase, efectuarea dezinfecţiei în colaborare cu reţeaua de asistenţă primară şi raportarea acestora; 

-  realizarea activităţilor epidemiologice în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi naturale, 

precum inundaţii, cutremure şi altele asemenea, în colaborare cu reţeaua de asistenţă medicală primară 

şi de specialitate şi cu administraţia publică locală, conform practicilor epidemiologice curente; 

-  desfăşurarea acţiunilor speciale de depistare activă şi prevenire a bolilor transmisibile funcţie de 

situaţia epidemiologică, cu colaborarea centrului regional de sănătate publică, după caz; 

-  întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute la punctul B din anexa nr. 9 la 

normele tehnice, pentru vaccinările efectuate în focare de boală transmisibilă şi/sau în situaţii de 

urgenţă provocate de calamităţi naturale, precum inundaţii, cutremure şi altele asemenea prevăzute în 

Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control a bolilor transmisibile prioritare; 

-  întocmirea referatelor în vederea decontării serviciilor de vaccinare pentru vaccinurile: vaccin 

hepatitic A pediatric, tifoidic, tetanic, hepatitic B tip adult pentru contacţii cazurilor acordate în cadrul 

programului; 

-  efectuarea, în colaborare cu casele de asigurări de sănătate, a controlului raportărilor serviciilor de 

vaccinare care fac obiectul Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control bolilor 

transmisibile prioritare, conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţia constatării raportărilor duble, în 

RENV şi/sau în formularul standard a administrării vaccinurilor şi în SIUI a consultaţiilor medicale, 

direcţiile de sănătate publică recuperează de la cabinetele medicilor de familie sumele reprezentând 

contravaloarea serviciilor de vaccinare finanţate din bugetul Programului naţional de prevenire, 

supraveghere şi control bolilor transmsibile prioritare; 

-  întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor de prestări servicii pentru diagnostic de 

laborator cu laboratoarele care îndeplinesc condiţiile minime de referinţă stabilite de ECDC pentru 

bolile transmisibile prioritare pentru care există supraveghere epidemiologică, dar pentru care nu există 

capacitate locală/regională de diagnostic şi pentru asigurarea cost-eficienţei; 

-  organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar şi ale mediatorilor sanitari cu privire la 

prevenirea, depistarea, raportarea şi controlul bolilor transmisibile; 

-  întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziţionarea testelor şi reactivilor necesari pentru 

diagnosticul bolilor transmisibile prioritare în focare de boală transmisibilă şi acţiuni de depistare 

activă; 

-  depistarea, verificarea, investigarea şi raportarea alertelor naţionale, participarea la verificarea şi 

investigarea locală a alertelor internaţionale şi asigurarea răspunsului rapid în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

-  asigurarea/continuarea activităţilor în vederea acreditării/menţinerii acreditării laboratoarelor de 

microbiologie şi participarea la realizarea indicatorilor de evaluare a performanţelor de laborator în 

materie de supraveghere a bolilor transmisibile; 

-  asigurarea schimbului de informaţii specific şi colaborarea interjudeţeană în probleme 

epidemiologie; 

-  organizarea şi participarea la derularea unor activităţi antiepidemice solicitate de CNSCBT sau 

dispuse de către DGAMSP; 

-  participarea la realizarea de studii organizate de INSP prin CNSCBT şi/sau CRSP conform 

metodologiilor de derulare a studiilor; 

-  participarea la instruirile organizate de INSP prin CNSCNT şi/sau CRSP; 

-  întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziţionarea medicamentelor, vaccinurilor, 

dezinfectanţilor, materialelor sanitare, echipamentelor de protecţie necesare pentru intervenţie în caz 

de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situaţii de risc.      
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In anul 2020, in judetul Gorj au fost deschise 2 focare si 1 a fost in evolutie din noiembrie 2019 

dupa cum urmeaza: 

 

1. Focar scarlatina – GPP Brancusi Tg-Jiu 

- Debut: 17.01.2020 

- Cazuri depistate : 4 

- Data inchiderii focarului : 07.02.2020 

      

2. Focar varicela – GPP Lumea copiilor Tg-Jiu 

- Debut : 03.02.2020 

- Cazuri depistate: 29 

- Data inchiderii focar: 11.03.2020 

 

3. Focar varicela – Colegiul tehnic Matasari 

- Data deschiderii : 11.11.2019 

- Cazuri depistate: 40 

- Inchis in ianuarie 2020 
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Focare COVID-19 de 

colectivitate/comunitate 

cu minimum 3 cazuri, 

active 

    

  

NR. 

CRT 
      

  

  
Denumire oficiala 

unitate 

Data 

deschiderii 

focarului 

Nr.total 

cazuri 

Data inchiderii focarului 

1 
EMC ROSIA ROVINARI 

CARIERA  ROSIA 
24/04/2020 7 

17/05/2020 

2 
MANUFACTURA 

MOTRU  
25/04/2020 11 

21/05/2020 

3 

SPITALUL JUDETEAN 

DE URGENTA TARGU 

JIU 

30/04/2020 7 

19/05/2020 

4 
BRUA HABAU PPS 

PIPILINE SYSTEM 
23/05/2020 19 

15/06/2020 

5 

Complex Servicii 

Comunitare pentru copilul 

cu handicap 

26/05/2020 14 

13/06/2020 

6 EDILITARA PUBLIC SA 07.09.2020 5 08.12.2020 

7 
SC APAREGIO GORJ 

SA 
19/06/2020 8 

17/07/2020 

8 

SC SE BORDNETZE 

SRL PUNCT DE LUCRU 

TARGU JIU 

07.09.2020 7 

28/08/2020 

9 

FOCAR RROMI 

STRADA METEOR 

TARGU JIU 

07.05.2020 40 

19/08/2020 

10 
FOCAR RROMI  

OBREJIA TARGU JIU 
07.09.2020 46 

19/08/2020 

11 
FOCAR RROMI 

PISTESTII DIN DEAL 
07.05.2020 6 

09.12.2020 

12 
FOCAR DIALIZA 

DIAVERUM 
07.06.2020 8 

09.05.2020 

13 
FOCAR DIALIZA 

AVITUM 
16/07/2020 11 

09.02.2020 

15 CARIERA ROSIUTA 22/07/2020 3 22/08/2020 

16 Penitenciarul Tg Jiu 22/07/2020 4 08.06.2020 

17 
SC. AUTOLIV Romania 

SRL 
24/07/2020 9 

09.03.2020 

18 
SC REWE ROMANIA 

SRL 
08.05.2020 3 

19/04/2020 

19 SC AVICARVIL SRL 24/07/2020 6 09.03.2020 

20 
SPITALUL MUNICIPAL 

MOTRU 
08.01.2020 9 

 

09.06.2020 
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21 

SPITALUL DE 

URGENTA TARGU 

CARBUNESTI 

08.08.2020 7 

24/08/2020 

22 VEL PITAR SA PUNCT 

DE LUCRU TG JIU 
23/07/2020 13 

09.04.2020 

23 
SC FORAJE VIDELE 

SA- OMV PETROM 
08.10.2020 23 

24/08/2020 

24 
TERMOCENTRALA 

ROVINARI 
20/08/2020 15 

10.04.2020 

25 SC SIOMAX SRL 26/08/2020 5 15/09/2020 

26 

INSPECTORATUL 

JANDARMI JUDETEAN 

GORJ 

08.04.2020 5 

21/08/2020 

27 
SC UZIT MET 

INDUSTRY SRL 
09.03.2020 3 

18/09/2020 

28 SC RCS RDS SA 09.01.2020 4 15/06/2020 

29 SC KALMIA SRL  09.04.2020 3 17/09/2020 

30 

SPITALUL JUDETEAN 

DE URGENTA TG JIU-

LOCATIE TUDOR 

VLADIMIRESCU 

15/09/2020 4 

30/09/2020 

31 CASA SFANTUL TOMA  18/09/2020 9 10.02.2020 

32 
CENTRUL DE DIALIZA 

AVITUM 
22/09/2020 

3 

10.01.2020 

33 
CENTRUL DE DIALIZA 

AVITUM 
10.02.2020 3 

15/10/2020 

34 CEZ VANZARE SA  28/09/2020 3 15/09/2020 

35 
DIRECTIA 

ANTIFRAUDA GORJ 
10.01.2020 3 

11.01.2020 

36 
CENTRUL CAMIN 

CASA BUNICILOR 
10.06.2020 11 

20/10/2020 

37 
CENTRUL DE DIALIZA 

DIAVERUM 
10.09.2020 11 

23/10/2020 

38 PRIMARIA ALIMPESTI 10.09.2020 3 23/10/2020 

39 

ADMINISTRATIA 

JUDETEANA A 

FINANTELOR PUBLICE 

GORJ 

10.10.2020 3 24/10/2020 

40 

ADMINISTRATIA 

BAZINALA DE APA JIU 

SISTEMUL DE 

GOSPODARIRE A 

APELOR GORj 

10.10.2020 7 

30/10/2020 

41 
CENTRUL CAMIN 

CASA BUNICILOR 
21/10/2020 6 

11.11.2020 

42 PALATUL COPIILOR 20/10/2020 3 11.03.2020 

43 
LICEUL TEHNOLOGIC 

TURCENI 
21/10/2020 4 

13/11/2020 

44 

SPITAL DE URGENTA 

TG JIU- LOCATIA 

TUDOR- BLOC 

OPERATOR 

20/10/2020 3 11.03.2020 
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45 CNC TECH SRL 22/10/2020 3 11.05.2020 

46 
VIITORUL PANDURII 

SRL 
22/10/2020 3 

11.05.2020 

47 
CENTRUL DE DIALIZA 

AVITUM 
25/09/2020 29 

12.11.2020 

48 
CENTRUL DE DIALIZA 

DIAVERUM 
25/10/2020 19 

12.08.2020 

49 SC DAFORA SA 26/10/2020 7 11.09.2020 

50 

SC  CARREFOUR 

ROMANIA SA- 

HIPERMARCHET 

SHOPPING CITY 

25/10/2020 5 11.09.2020 

51 

CENTRUL DE 

ABILITARE SI 

REABILITARE PENTRU 

PERSOANE ADULTE 

CU DIZABILITATI TG 

CARBUNESTI 

28/10/2020 7 

13/11/2020 

52 

INSPECTORATUL DE 

POLITIE GORJ- 

SERVICIUL DE 

INVESTIGATII 

CRIMINALE 

26/10/2020 4 

11.11.2020 

53 

COMPLEXUL DE 

INGRIJIRE SI 

ASISTENTA SUSENI 

27/10/2020 33 

01.04.2021 

54 
CASA DE ASIGURARI 

DE SANATATE GORJ 
26/10/2020 3 

13/11/2020 

55 

DEUTSCHE BAHN 

CARGO ROMANIA PCT 

DE LUCRU TURCENI 

26/10/2020 3 11.09.2020 

56 

SPITAL DE URGENTA 

TG JIU- LOCATIA 

TUDOR- ATI I 

26/10/2020 5 

22/11/2020 

57 

SPITAL DE URGENTA 

TG JIU- LOCATIA 

TUDOR- MEDICALA I  

27/10/2020 7 

16/11/20200 

58 

HIDROELECTRICA SA 

SUCURSALA PORTILE 

DE FIER- UZINA 

HIDROCENTRALE TG 

JIU- SEDIU 

ADMINISTRATIV 

28/10/2020 8 

14/11/2020 

59 

SPITAL DE URGENTA 

TG JIU- LOCATIA 

TUDOR- ATI II 

1/11/2020 7 

18/11/2020 

60 CASA DE PENSII GORJ 3/11/2020 4 11.02.2020 

61 SC GRIMEX SRL 3/11/2020 13 18/11/2020 

62 

OMV PETROM SA 

BUCURESTI- ASSET 

OLTENIA- STATIA 

TURBOCOMPRESOARE 

1/11/2020 4 

15/11/2020 
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CAPRENI 

63 

SC BORDNETZE SRL 

PUNCT DE LUCRU TG 

JIU 

3/11/2020 4 

25/11/2020 

64 

SPITAL JUDETEAN DE 

URGENTA TG JIU 

LOCATIA TUDOR 

VLADIMIRESCU- UPU 

4/11/2020 10 

24/11/2020 

65 

COMPLEXUL DE 

SERVICII 

COMUNITARE 

PENTRU COPILUL CU 

HANDICAP TG JIU 

12/11/2020 9 

12.07.2020 

66 

COMPLEXUL DE 

SERVICII 

COMUNITARE 

PENTRU COPILUL CU 

HANDICAP TG 

CARBUNESTI 

9/11/2020 12 

20/11/2020 

67 

CENTRUL DE 

TRANSFUZII 

SANGVINA TG JIU 

11.11.2020 3 

24/11/2020 

68 

COMPLEXUL DE 

SERVICII 

ALTERNATIVE LA 

PROTECTIA 

REZIDENTIALA TG 

JIU- CENTRU 

MATERNAL 

17/11/2020 6 

12.09.2020 

69 

COMPLEXUL DE 

SERVICII 

COMUNITARE 

PENTRU COPILUL CU 

DIFICULTATE  TG JIU- 

APARTAMENTUL DE 

TIP FAMILIAL 

DESTINAT 

PROTECTIEI 

REZIDENTIALE A 

COPIILOR PRIMAVERII 

15/11/2020 5 

12.05.2020 

70 

SPITAL JUDETEAN DE 

URGENTA TG JIU - 

BOLI INFECTIOASE 

17/11/2020 8 

12.02.2020 
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71 
SFANTA MANASTIRE 

LAINICI 
18/11/2020 8 30/11/2020 

72 

COMPLEXUL DE 

INGRIJIRE SI 

ASISTENTA DOBRITA 

17/11/2020 5 12.03.2020 

73 
SC AUTOLIV 

ROMANIA SRL 
22/11/2020 4 12.04.2020 

74 

COMPLEXUL DE 

SERVICII 

COMUNITARE 

PENTRU COPILUL CU 

NEVOI SPECIALE TG 

JIU  

22/11/2020 17 12.09.2020 

75 
EXPERT PETROLEUM 

SOLUTION SRL- TESA 
26/11/2020 5 12.09.2020 

76 
PENITENCIARUL TG 

JIU 
28/11/2020 50 FOCAR IN EVOLUTIE 

77 

SPITALUL DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE 

TUDOR 

VLADIMIRESCU- 

SECTIA I 

28/11/2020 7 17/12/2020 

78 

SPITALUL DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE 

TUDOR 

VLADIMIRESCU- 

SECTIA II 

28/11/2020 6 18/12/2020 



30 
 

79 
SC DEDEMAN SRL TG 

JIU 
7/12/2020 5 21/12/2020 

80 

SPITAL JUDETEAN DE 

URGENTA TG JIU- 

SECTIA PEDIATRIE 

15/12/2020 3 28/12/2020 

81 

COMPLEXUL DE 

SERVICII 

COMUNITARE 

PENTRU COPILUL IN 

DIFICULTATE- CASA 

DE TIP FAMILIAL 

DESTINATA 

PROTECTIEI 

REZIDENTIALE A 

COPIILOR NOVACI 

18/12/2020 4 01.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. cazuri COVID-19 = 5066 

 

BDA = 626 

Giardioza = 236 

Salmoneloze = 7 

Hepatita C = 1 

Alte hepatite = 2 

Hepatita B = 0 

Viroze = 19400 

Pneumonii = 2715 

Rujeola = 1 

Varicela = 257 

Scarlatina = 32 

Angina streptococica = 2 

Rotavirus = 7 

Boala Lyme = 1 

Gripa = 153 
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- completare si raportare registru unic judetean boli transmisibile catre CNSCBT Bucuresti = 12 

actiuni 

- colectare ,verificare ,centralizare si raportare dare de seama lunara = 12 actiuni 

- colectare,centralizare si raportare saptamanala boli respiratorii si BDA = 28 actiuni 

 - preluare date privind cazurile noi de sifilis si gonoree la nivel judetean de la cab. dermatologie , lab. 

D.S.P. Gorj si laboratoarele din judet = 12 actiuni 

           - centralizare si raportare catre INSP si CNSCBT Bucuresti date privind cazurile de sifilis si 

gonoree la nivel judetean = 12 actiuni 

           - nr. infectii cu transmitere sexuala –   0 

           - nr. instruiri ale personalului medico-sanitar şi ale mediatorilor sanitari cu privire la prevenirea, 

depistarea, raportarea şi controlul bolilor transmisibile - 12 

           - recoltare probe de sanitatie din cadrul cabinetelor de medicina dentara si de specialitate  - 100 

actiuni 

 

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); 

-  asigură   confirmarea infecţiei HIV/SIDA pentru gravidele şi persoanele din 

grupele de risc cu rezultat pozitiv la screening-ul infecţiei HIV/SIDA prin testare 

Western blot; 

-   realizează îndrumarea gravidelor şi persoanelor din grupele de risc cu rezultat 

rezultat pozitiv la testare către specialistul infecţionist din teritoriu în vederea evaluării 

clinico- imunologice; 

-   realizează distribuirea testelor de screening rapide, după caz, către unităţile sanitare 

implicate în testarea infecţiei HIV/SIDA; 

- asigură   colectarea din teritoriu a raportărilor privind screening-ul infecţiei 

HIV/SIDA, analiza rezultatelor şi transmiterea indicatorilor, precum şi a rezultatelor 

analizei efectuate către Unitatea de asistenţă tehnică şi management; 

- asigură   colectarea fişelor de raportare a cazurilor noi de HIV şi transmiterea 

acestora Compartimentului de monitorizare şi raportare a infecţiei HIV din cadrul 

Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş"; 

-   organizarea la nivel teritorial a campaniilor de informare-educare-comunicare; 

- asigură   distribuirea seringilor de unică folosinţă şi acelor necesare activităţilor de 

schimb de seringi în scopul prevenirii transmiterii infecţiei HIV/SIDA la utilizatorii de 

droguri injectabile către unităţi sanitare care derulează programul; descărcarea din 

gestiunea direcţiei de sănătate publică a seringilor şi acelor distribuite gratuit 

consumatorilor de droguri injectabile se realizează în baza proceselor-verbale de 

predare-primire, care sunt anexe la contract şi a deconturilor de cheltuieli însoţite de 

tabele în care sunt înscrise codurile ANA ale beneficiarilor şi semnătura acestora. 

-   estimarea anuală a necesarului de teste de screening rapide şi ELISA HIV(1+2) 

pentru diagnosticul infecţiei HIV/SIDA pentru activitatea proprie şi pentru activităţile 

din unităţile sanitare implicate în screening-ul infecţiei HIV/SIDA şi transmiterea 

acestuia către Unitatea de asistenţă tehnică şi management. 

 

 

- centralizare date testare gravide = 12 actiuni 

- centralizare si raportare catre Inst.Matei Bals si CRSP Timisoara date privind testarile HIV = 12 

actiuni 

- nr. teste rapide HIV efectuate la gravide in cadrul spitalelor din judet  – 2014 

- nr. teste rapide HIV in stoc - 0 

- nr. teste rapide HIV efectuate la gravide in cadrul laboratoarelor private din judet  - 655 

- nr. cazuri HIV pozitive -1 
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Programul de supraveghere si control al  tuberculozei  

- efectuează, în cadrul Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control a 

infecţiei HIV/SIDA, testarea HIV pentru pacienţii suspecţi/confirmaţi cu tuberculoză, 

pentru unităţi medicale care nu au posibilitatea de testare HIV; 

-   coordonează investigaţia epidemiologică şi măsurile de control în focarele cu 

minimum 3 cazuri şi la apariţia unui caz de tuberculoză MDR/XDR într-o colectivitate, 

în conformitate cu prevederile titlului C punctul 2 subpunctul 2.3. din Programul 

naţional de supraveghere şi control a bolilor transmisibile prioritare; 

-   raportează la INSP - CNSCBT focarele cu minim 3 cazuri, depistate în colectivităţi, 

precum şi apariţia unui caz de tuberculoză MDR/XDR într-o colectivitate, pe 

formularul furnizat de CNSCBT; 

-   colaborează cu reţeaua de pneumoftiziologie la instruirea personalului medical 

pentru aplicarea prevederilor programului; 

-   monitorizează la nivel judeţean derularea activităţilor acestui domeniu, în colaborare 

cu medicul coordonator judeţean TB; 

- asigură,   împreună cu coordonatorul tehnic judeţean, repartiţia fondurilor alocate 

programului, pentru unităţile sanitare de pneumoftiziologie din judeţ; 

- asigură,   împreună cu coordonatorul tehnic judeţean, corectitudinea în înregistrarea 

şi raportarea datelor epidemiologice privind infecţia TB, precum şi a indicatorilor 

specifici programului. 

 

- preluare si centralizare date privind bolnavii de tuberculoza inregistrati in judet = 12 actiuni 

- preluare si centralizare date privind cazurile noi si readmise = 12 actiuni 

- nr. total cazuri noi si readmise de TBC depistate  - 124 

- nr. bolnavi TBC testati HIV – 149 

 

 Programul national de supraveghere  si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in 

unitatile sanitare  

- realizarea evaluării activităţilor specifice Programului naţional de supraveghere şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a rezistenţei microbiene, precum şi 

de monitorizare a utilizării antibioticelor, în conformitate cu metodologiile specifice; 

-  asigură   centralizarea datelor epidemiologice referitoare la supravegherea în sistem 

sentinelă a infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul unităţilor sanitare care 

derulează programul în conformitate cu metodologia specifică; 

-  Asigură instruirea metodologică a spitalelor care derulează programul, în conformitate 

cu metodologia transmisă; 

- Asigură participarea personalului medical la cursurile de formare profesională 

organizate pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a 

rezistenţei microbiene, precum şi monitorizarea utilizării antibioticelor; 

-  participă  la studiul de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate asistenţei medicale, 

în conformitate cu metodologia. 

          

 

 

          - centralizare fise de raportare infectii asociate asistenţei medicale şi a rezistenţei microbiene de 

la spitalele din judet = 12 actiuni; 

          -   raportare catre CRSP Timisoara si CEBTIN situatii lunare infectii asociate asistenţei medicale 

şi a rezistenţei microbiene = 12 actiuni 

          -   nr. total cazuri infectii cu Clostridium difficile depistate  - 28  

          -    nr. total cazuri infectii asociate asistenţei medicale şi a rezistenţei microbiene depistate in 

spitalele din judet – 99 din care: 

SJU TG-JIU – 77 IAAM din care 8 IAAM cu COVID-19 



33 
 

SP. OR. NOVACI – 8 IAAM 

SP.OR.BUMBESTI-JIU – 4 IAAM 

SP.DE URG.TG-CARBUNESTI-5 IAAM 

SP.PNF.DOBRITA-3 IAAM 

AVITUM – 2 IAAM 

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

6 

           

Evaluare in vederea eliberarii autorizatiei sanitare de functionare si notificari = 122 actiuni 
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CAP. IX    COMPARTIMENTUL DE EVALUARE A FACTORILOR 

DE RISC  

DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCA,   
      

   

COLECTIV IGIENA MEDIULUI 

                                             Personalul din cadrul Compartimentului Evaluarea factorilor de risc din 

mediul de viata si munca –Colectiv Igiena Alimentatiei (un medic primar igiena si un asistent principal 

igiena ), a desfasurat in anul 2020 urmatoarele activitati : 

A. Programului National de Monitorizare a Factorilor Determinanti din Mediul de Viata Si 

Munca elaborat de Ministerul  Sanatatii 

 Obiectiv–Protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate  factorilor de risc 

determinanti  din mediul de viata si munca – nr. II-Domeniul specific 4 : „ Protejarea 

sanatatii publice  prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor   de risc alimentari si 

de nutritie  

 

1.Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii . 

Scop : supravegherea comercializării  produselor alimentare/ingredientelor alimentare tratate cu 

radiaţii ionizante, 

Activitati : 

I.Verificarea etichetării unor produse alimentare precum şi a documentaţiei însoţitoare ale acestora: 

- s-au  verificat prin sondaj, categoriile alimentare permise a fi iradiate (în unităţi autorizate): plante 

aromatice uscate, condimente, ingrediente vegetale uscate, precum şi suplimente alimentare vegetale 

(care pot conţine cele enumerate anterior ca ingrediente), produse preambalate, provenite din import, 

în special din state membre UE; 

-  s-au verificat  prezenţa pe etichetele acestora a menţiunii tratamentului de iradiere: “iradiat” sau 

“tratat cu radiaţii ionizante” fie a întregului produs fie a ingredientului respectiv; 

Nu s-a regasit menţiunea  de iradiere pe eticheta  la produsele verificate prin sondaj 

S-au ales - unităţi de desfacere reprezentative din judeţ (ex. hypermarketuri, supermarketuri, magazine 

naturiste), in număr  de 22 actiuni, in cadrul carora s-au catagrafiat 48 produse ( condimente, plante 

aromatice uscate ). 

-  Nu s-au constatat nerespectarea  prevederilor legale naţionale şi comunitare privind etichetarea . 

II. Detecţia iradierii- pentru această etapă s-au  recoltat 2 probe de condimente ( Boia de ardei iute 

Cosmin-Fuchs ,origine China ;Mustar boabe Cosmin –origine Rusia), provenite din import (state ne-

membre UE, în special asiatice),rezultatele fiind corespunzatoare (neiradiat). 

S-au   recoltat  în mod aleator, probe care nu prezintă pe etichetă nici o menţiune referitoare la 

tratamentul de iradiere; 

- Analiza probelor s-a  efectuat la Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară Bucureşti -

Serviciul Chimie şi Radioactivitate. 

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  , in cadrul carora 

s-au recoltat 20 probe de sare iodata ( sare import Turcia ,Grecia) in vederea efectuarii de analize 

fizico-chimice in cadrul laboratorului DSP Gorj ( determinare iod si iod total), probele analizate 

fiind corespunzatoare in procent 65 % ( 35 % fiind necorespunzatoare - 7 probe ).S-au inaintat 

referate catre SCSP pentru luarea de masuri conform legislatiei in vigoare. 

- DSP GORJ are  laboratorul  acreditat pentru determinarea continutului de iodat de potasiu (KIO3) 

din sare conform standardului SR 8934 – 9. 

- Nu s-au constatat probe neconforme , in ceea ce priveste etichetarea. 
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3.Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale si alte substante. 

Scop - obţinerea datelor necesare pentru raportare la Comisia Europeană  a  alimentelor la care au fost 

adăugate vitamine, minerale şi alte substanţe in functie de categorii; 

Activitati: 

- identificarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe  şi catalogarea 

acestora pe categorii; 

- consemnarea cantităţilor de vitamine, minerale şi alte substanţe adăugate; 

- verificarea pe site-ul MS dacă alimentele identificate şi catalogate sunt notificate pentru a 

depista alimentele cu adaos  non-conforme. 

- In acest sens , s-au desfasurat un numar de  21  actiuni in unitati de desfacere produse 

alimentare, in cadrul carora s-au catagrafiat un numar de 45 produse ( panificatie,sucuri de 

fructe si legume, bauturi energizante, cu adaos de vitamine, existente in unitatile de desfacere 

verificate). S-a recoltat o proba de suc Solevita-Pitic-morcovi-mere-piersici ,  250 ml, 

îmbogățit cu vitamina C  și s-a expediat  la CRSP Cluj-Napoca pentru determinarea 

concentrației de vitamina C . 

- In cadrul produselor verificate prin sondaj, nu fost identificate produse fara notificarea MS.  Nu 

s-au identificat produse neconforme. 

4.Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu destinatie nutritionala speciala . 

Alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale 

speciale și înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății nu trebuie să conţină substanţe 

chimice sau microorganisme în cantităţi care prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea umană. In 

acest sens : 

-s-au desfasurat un numar de 14 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 dietetice, etc) . 

-s-au recoltat 9 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 ). 

5.Monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare . 

Scop- supravegherea unităţilor de profil suplimente alimentare, identificarea compoziţiei suplimentelor 

alimentare în funcţie de categoria de consumatori, identificarea aditivilor din suplimentele alimentare 

destinate copiilor. 

Analiza Pb şi Cd din probele de suplimente alimentare prelevate pentru a asigura consumatorilor 

produse sigure provenite atât din producţia autohtonă cât şi din import. 

Activitati: 

- catalogare suplimente alimentare în funcţie de categoria de ingrediente din compoziţie, adică: 

vitamine şi/sau minerale; vitamine şi/sau minerale cu alte substanţe), alte substanţe cu rol fiziologic 

sau nutriţional 

- prelevare probe şi expediere la CRSP Timişoara  pentru determinare Pb şi Cd . 

In acest sens , s-au desfasurat un numar de 12 actiuni in unitati tip plafar,   in cadrul carora au fost 

catagrafiate un numar de 55 suplimente alimentare destinate copiilor, gravidelor si sportivilor. 

S-au recoltat 2 probe suplimente alimentare ( Ca si Mg organic cu vit.D –prod.Dacia Plant SRL si 

Vitamina C 1000 mg cu maces si acerola  –prod.Laboratoarele Medica SRL ) la care s-a efectuat 

determinarea de metale, Pb si Cd, acestea fiind corespunzatoare. 

6.Monitorizarea consumului de aditivi alimentari 

În industria alimentară sulfiții se utilizează cu rol de conservanți  într-o gamă largă de produse 

alimentare, printre care se regăsesc fructele și legumele deshidratate/uscate. La unele persoane, 
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ingestia chiar și a unor cantități mici de alimente ce conțin sulfiți pot fi responsabile de apariția unor 

manifestări alergice (urticarie, rinoree, crize de astm bronșic). 

Activitati: 

-  s-au  desfasurat un numar de 2 actiuni in cadrul carora s-au recoltat 1 proba de ciuperci deshidratate ( 

hribi) de la producătorii autohtoni pe raza judeţului 

-   s-a determinat cantitativ  grupul de aditivi alimentari „E 220-228 Dioxid de sulf – Sulfiţi” din 

legume deshidratate,analizele fiind  efectuate   la CRSP Tg. Mureş . 

7.  Evaluarea factorilor de risc din materiale care vin in contact cu alimentele 

Activitati: 

S-au desfasurat un numar de 10 actiuni in unitati de productie ( fabrica de lapte, carmangerii,unitati 

desfacere).S-au recoltat 7 probe ( pahare melamina, pahare smantana, pungi plastic vid,  carton pentru 

prajituri, obiecte din bambus ,ceasca ceramica) 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 2020 nu s-au inregistrat focare confirmate de TIA in unitati de alimentatie publica si familiale. 

 

 

9.Supravegherea starii de nutritie si a alimentatiei populatiei . 

Activitati: 

- s-au efectuat anchete alimentare in cadrul carora au fost completate 25 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 analizele medicale si completarea fiselor de ancheta. 

Datele centralizate  s-a trimis la Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj. 

Indicatori fizici realizati: 

- număr de subiecţi examinaţi 25 

- număr de analize efectuate 158 

- număr de chestionare aplicate 25 

- număr de acţiuni de promovare a alimentaţiei sănătoase  -1 

  

Total actiuni programe de sanatate – 127 

Numar probe recoltate in cadrul programului de sanatate -42  

                                                            necorespunzatoare –7 

 Produse catagrafiate 148    

 Analize medicale efectuate 158 

 

B. Alte activitati desfasurate : 

1. Evaluarea  riscului privind siguranta alimentului - monitorizarea de audit a calitatii apei  

utilizate in industria alimentara (fabrici de paine,de lapte,laboratoare de cofetarie-patiserie ,abator 

de pasari) 

– 7 actiuni (14 probe de apa recoltate pentru determinari fizico -chimice si microbiologice), toate  

probele fiind corespunzatoare . 

2.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  -56 avizate ( 1 neconformitate). 

3.Certificarea conformitatii cu normele de igiena –numar total 26 ( 1 neconformitate)  
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4.Recoltari de probe alimente, teste de salubritate in baza contractelor de prestari servicii -3 

actiuni.  

 

C.Alte activitati desfasurate conform dispozitiilor  Directorului  Executiv : 

    In urma declansarii pandemiei de coronavirus personalul a fost implicat in efectuarea  

activitatilor epidemiologice cu rol in limitarea imbolnavirilor cu noul coronavirus. 

  -efectuarea anchetelor epidemiologice la aparitia unui caz confirmat si luarea masurilor specifice de 

izolare a contactilor ,monitorizarea starii de sanatate a contactilor si a pacientilor confirmati pozitiv), 

-evidente machete de inregistrare a cazurilor pozitive confirmate cu SARS CoV2 - educatie sanitara 

,informatii de prevenire a infectiei  si  masuri de igiena 

 - introducere  in platforma electronica dedicata fisei de supraveghere, 

 -activitati de raspuns la apelurile telefonice de tip call center privind informatii despre virusul SARS   

CoV -2   

 

5. Comisia medicala de orientare scolar- profesionala -  10 dosare transfer scolar avizate ,pe motive 

medicale . 

6. Comisia de examen pentru  certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea 

notiunilor fundamentale de igiena- au fost eliberate un numar   de 1750 diplome .  

7- Actiune de control care s-a desfasurat la Spitalul judetean de Urgenta Targu Jiu ,privind modul de 

derulare  al : 

  - Acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din 

secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi 

   - Acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular 

cerebral acut 

8.Comisie CAS GORJ –stabilirea numarului de paturi la nivelul spitalelor din judet 

9.Participare  ca membru la consiliile  de administratie a spitalelor Spitalul de urgenta Targu 

Carbunesti ,spitalul orasenesc Motru si spitalul orasenesc Turceni. 

10.  Comisia de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis 

11.Comisie de inventariere 

12.Activitati de birou:  redactari -machete indicatori si rapoarte  programe de sanatate, raportari de 

activitate ,  evidente documente, referate de evaluare corespondenta ,arhiva proceduri de lucru ,etc. 

Concluzie : 

 Documentatii avizate -92 

Numar probe recoltate -58 

 Produse catagrafiate 148    

 Analize medicale efectuate 158 

 Total activitati -231   
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COLECTIVUL IGIENA  COLECTIVITATILOR DE COPII /TINERI 

 
 

Pe  parcursul anului 2020 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. 

 

I. Activitățile cuprinse  în  Programul Național de  Evaluare, Promovare  a Sănătății  și  

Educației  pentru   Sănătate  - P.N.  V - ,  derulate   pe  parcursul  anului 2020 în  cadrul 

compartimentului , au  fost  următoarele: 

 

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

efectuarea triajului epidemiologic după vacanţele  de iarnă, vară , vacanța suplimentară 

pentru  învățământul primar și grupele de prșcolari:  
-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 afectiuni:  

-după vacanța de iarnă la cei 37366 anteprescolari, prescolari si elevi examinați , 

au fost depistate un numar de 185 afectiuni ( 2 cazuri de  varicella, 87 cazuri de 

angine, 36 cazuri de alte boli infectioase, 13 cazuri de micoză, 47 cazuri  de 

pediculoza din care după aplicarea masurilor de deparazitare la recontrol au  mai 

ramas 9 cazuri sub observatie). 

. 

- după vacanța  de vară la cei 36558 anteprescolari, prescolari si elevi examinați, 

au fost depistate un numar de 54 afecțiuni (35 cazuri de angină, 1 caz alte boli 

infecțioase,  1 caz de micoză, 17 cazuri de pediculoză din care după aplicarea 

masurilor de deparazitare la recontrol au  mai ramas 4 cazuri  sub  observatie).  

 

- după vacanța suplimentară pentru  învățământul primar și grupele de 

prșcolari , la cei 8782 anteprescolari, prescolari si elevi examinați, au fost 

depistate   un numar de  32 afecțiuni (32  cazuri de angină).  

 

- raportarea datelor centralizate  la Institutul Național de Sănătate Publică-Centrul 

Național de Evaluare și Promovare  a Stării de Sănătate ,  a triajului epidemiologic 

efectuat după fiecare vacanță. 

-pentru combaterea pediculozei au fost distribuite cabinetelor  medicale  scolare și 

cabinetelor medicale individuale  care au depistat cazuri de pediculoza, un număr de 96 

flacoane soluții de deparazitare(Piretroid Ped) la cabinete  de medicină școlară și la 

cabinete  de medicină  de familie). 

 

2. Supravegherea condițiilor igienico sanitare în colectivitățile de copii și tineri, context 

în  care au fost întocmirea unui număr de 15 note  evaluare și ghiduri de control a 

unitaților de învățământ din municipiul Tg-Jiu și județ. 

 

3. Întocmit, raportat,  trimestrial si anual la  I.N.S.P. București ,situatia  indicatorii fizici 

și 

raportul  medical  aferent  Programul Național de  Evaluare, Promovare  a Sănătății  și  

Educației  pentru   Sănătate  - P.N.  V. 
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II. Activitățile specifice  compartimentului  și  prevăzute  în  regulamentul  de organizare 

și funcționare al D.S.P., derulate pe parcursul anului 2020 în  cadrul compartimentului ,au  fost  

următoarele: 

 

1.Întocmit și raportat  Plan Estimativ al activitaților ce vor fi desfășurate  pe  parcursul 

anului 2020. 

  2. Acordare  asistență  de specialitate  în vederea  eliberării  notificării pentru un număr 

de 16  documentații (construire gradinite-3, construire Sali de sport-7, extindere scoala-2,  

extindere capacitate crese-1, construire grup sanitar-3) ,  depuse  la biroul de  avize  din  cadrul  

D.S.P.Gorj , din  localitatile  Tg-Jiu,  Turceni, Motru,  Stoina, Scoarta, Urdari,  Pades,  

Turcinesti,  Albeni, Crasna,  Berlesti,  Barbatesti,  Cruset, Licurici, Farcasesti. 

  3. Acordare  asistență  de specialitate  în vederea  certificarii conformitatii la normele de 

igiena si sanatate publica,  pentru  o documentație din  localitatea Tg-Jiu.  

  4. Verificarea și soluționarea în mod favorabil a  documentațiilor  de solicitare a   

autorizațiilor  sanitare  de funcționare  în  baza  declaratiei pe propria raspundere  , depuse  la 

biroul de  avize  din  cadrul  D.S.P.Gorj ,  pentru un numar de 9 unități de învățământ , de diverse 

tipuri (gradinite cu program normal-5, gradinite cu program prelungit-3 ,scoli generale-1) din 

localitatile Tg-Jiu, Pades,  Polovragi, Urdari, Novaci, Balesti, Jupinesti. 

              5. Întocmit și  înaintat adrese catre  Cabinetele  Medicale  Școlare și Primăriile din 

județ, pentru asigurarea  termometrizarii elevilor si personalului didactic participant la pregatirea 

organizata in vederea sustinerii  Examenului de Evalaure Națională la clasa a VIII-a ,sesiunea 

iunie 2020.     

              6. Întocmit și  înaintat adrese catre  Cabinetele  Medicale  Școlare și Primăriile din 

județ, pentru asigurarea asistenței  medicale  a participanților la Examenul de Evalaure Națională 

la clasa a VIII-a ,sesiunea iunie 2020. 

              7. Întocmit și  înaintat adrese catre  Cabinetele  Medicale  Școlare și Primăriile din 

județ, pentru asigurarea  termometrizarii elevilor si personalului didactic participant la pregatirea 

organizata in vederea sustinerii Examenului de Bacalaureat – sesiunea iunie -iulie 2020.  

              8. Întocmit și  înaintat adrese catre  Cabinetele  Medicale  Școlare și Primăriile din 

județ, pentru asigurarea asistenței  medicale  a participanților la Examenul de Bacalaureat – 

proba scrisa sesiunea iunie -iulie 2020. 

              9.Supravegherea  condiţiilor  igienico – sanitare şi  respectarea  normelor  de igienă  

specifice  în  5 colectivităţi  de  copii   şi  tineri ( gradinite cu program  prelungit-1, scoli-2, licee-

2),  din  localitatile Tg-Jiu, Balesti, Stanesti ,Berlesti. 

            10.Întocmit si raportat catre I.N.S.P., un numar de 15 fise de supraveghere a respectarii 

masurilor de preventie SARS C-V-2 în unitatile de învatamant preuniversitar (gradinite cu 

program prelungit - 4, gradinite cu program normal - 4, scoli-3, licee - 4) din localitatea Tg-Jiu. 

            11.Întocmit si ianintat adrese catre  C.J.C.C.I., I.S.J.,C.M.S. si unitatile de invatamant din 

municipiul Tg-Jiu si judet, cu propunerea adoptarii scenariu de desfasurare a cursurilor, urmare a 

aparitiei unui numar de 108 cazurilor depistate cu infectia cu  virusul SARS CoV-2 în rîndul 

elevilor sau personalului didactic/auxiliar din unitatile de invatamant (gradinite 1 caz in rindul 

prescolarilor si 4 cazuri in rindul personalului didactic/auxiliar, scoli 11 cazuri in rindul elevilor 

si 28 cazuri  in rindul personalului didactic/auxiliar, licee 29 de cazuri in rindul elevilor si 28 de 

cazuri in rindul personalului didactic/auxiliar, palatul copiilor 5cazuri in rindul personalului 

didactic/auxiliar,universitate 2 cazuri in rindul personalului didactic/auxiliar) . 

           12. Derulat activitati de monitorizare a : 

 - persoanelor izolate ca urmare a infectarii cu  virusul SARS CoV-2, 

- persoanelor carantinat ca urmare a  intarii in contact direct cu persoane infectate 

cu  virusul SARS CoV-2,  

- persoanelor intrate pe teritoriul Romaniei care sosesc din tarile/zonele cu risc 

epidemiologic ridicat si care conform hotararilor C.N.S.U. se supun masuri de 

carantinare. 
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 COLECTIV IGIENA ALIMENTULUI 
 

Personalul din cadrul Compartimentului Evaluarea factorilor de risc din mediul de viata si munca –

Colectiv Igiena Alimentatiei (un medic primar igiena si un asistent principal igiena ), a desfasurat in 

anul 2020 urmatoarele activitati : 

C. Programului National de Monitorizare a Factorilor Determinanti din Mediul de Viata Si 

Munca elaborat de Ministerul  Sanatatii 

 Obiectiv–Protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate  factorilor de risc 

determinanti  din mediul de viata si munca – nr. II-Domeniul specific 4 : „ Protejarea 

sanatatii publice  prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor   de risc alimentari si 

de nutritie  

 

1.Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii . 

Scop : supravegherea comercializării  produselor alimentare/ingredientelor alimentare tratate cu 

radiaţii ionizante, 

Activitati : 

I.Verificarea etichetării unor produse alimentare precum şi a documentaţiei însoţitoare ale acestora: 

- s-au  verificat prin sondaj, categoriile alimentare permise a fi iradiate (în unităţi autorizate): plante 

aromatice uscate, condimente, ingrediente vegetale uscate, precum şi suplimente alimentare vegetale 

(care pot conţine cele enumerate anterior ca ingrediente), produse preambalate, provenite din import, 

în special din state membre UE; 

-  s-au verificat  prezenţa pe etichetele acestora a menţiunii tratamentului de iradiere: “iradiat” sau 

“tratat cu radiaţii ionizante” fie a întregului produs fie a ingredientului respectiv; 

Nu s-a regasit menţiunea  de iradiere pe eticheta  la produsele verificate prin sondaj 

S-au ales - unităţi de desfacere reprezentative din judeţ (ex. hypermarketuri, supermarketuri, magazine 

naturiste), in număr  de 22 actiuni, in cadrul carora s-au catagrafiat 48 produse ( condimente, plante 

aromatice uscate ). 

-  Nu s-au constatat nerespectarea  prevederilor legale naţionale şi comunitare privind etichetarea . 

II. Detecţia iradierii- pentru această etapă s-au  recoltat 2 probe de condimente ( Boia de ardei iute 

Cosmin-Fuchs ,origine China ;Mustar boabe Cosmin –origine Rusia), provenite din import (state ne-

membre UE, în special asiatice),rezultatele fiind corespunzatoare (neiradiat). 

S-au   recoltat  în mod aleator, probe care nu prezintă pe etichetă nici o menţiune referitoare la 

tratamentul de iradiere; 

- Analiza probelor s-a  efectuat la Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară Bucureşti -

Serviciul Chimie şi Radioactivitate. 

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  , in cadrul carora 

s-au recoltat 20 probe de sare iodata ( sare import Turcia ,Grecia) in vederea efectuarii de analize 

fizico-chimice in cadrul laboratorului DSP Gorj ( determinare iod si iod total), probele analizate 

fiind corespunzatoare in procent 65 % ( 35 % fiind necorespunzatoare - 7 probe ).S-au inaintat 

referate catre SCSP pentru luarea de masuri conform legislatiei in vigoare. 

- DSP GORJ are  laboratorul  acreditat pentru determinarea continutului de iodat de potasiu (KIO3) 

din sare conform standardului SR 8934 – 9. 

- Nu s-au constatat probe neconforme , in ceea ce priveste etichetarea. 

-  

3.Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale si alte substante. 

Scop - obţinerea datelor necesare pentru raportare la Comisia Europeană  a  alimentelor la care au fost 

adăugate vitamine, minerale şi alte substanţe in functie de categorii; 

Activitati: 



41 
 

- identificarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe  şi catalogarea 

acestora pe categorii; 

- consemnarea cantităţilor de vitamine, minerale şi alte substanţe adăugate; 

- verificarea pe site-ul MS dacă alimentele identificate şi catalogate sunt notificate pentru a 

depista alimentele cu adaos  non-conforme. 

- In acest sens , s-au desfasurat un numar de  21  actiuni in unitati de desfacere produse 

alimentare, in cadrul carora s-au catagrafiat un numar de 45 produse ( panificatie,sucuri de 

fructe si legume, bauturi energizante, cu adaos de vitamine, existente in unitatile de desfacere 

verificate). S-a recoltat o proba de suc Solevita-Pitic-morcovi-mere-piersici ,  250 ml, 

îmbogățit cu vitamina C  și s-a expediat  la CRSP Cluj-Napoca pentru determinarea 

concentrației de vitamina C . 

- In cadrul produselor verificate prin sondaj, nu fost identificate produse fara notificarea MS.  Nu 

s-au identificat produse neconforme. 

4.Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu destinatie nutritionala speciala . 

Alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale 

speciale și înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății nu trebuie să conţină substanţe 

chimice sau microorganisme în cantităţi care prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea umană. In 

acest sens : 

-s-au desfasurat un numar de 14 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 dietetice, etc) . 

-s-au recoltat 9 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 ). 

5.Monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare . 

Scop- supravegherea unităţilor de profil suplimente alimentare, identificarea compoziţiei suplimentelor 

alimentare în funcţie de categoria de consumatori, identificarea aditivilor din suplimentele alimentare 

destinate copiilor. 

Analiza Pb şi Cd din probele de suplimente alimentare prelevate pentru a asigura consumatorilor 

produse sigure provenite atât din producţia autohtonă cât şi din import. 

Activitati: 

- catalogare suplimente alimentare în funcţie de categoria de ingrediente din compoziţie, adică: 

vitamine şi/sau minerale; vitamine şi/sau minerale cu alte substanţe), alte substanţe cu rol fiziologic 

sau nutriţional 

- prelevare probe şi expediere la CRSP Timişoara  pentru determinare Pb şi Cd . 

In acest sens , s-au desfasurat un numar de 12 actiuni in unitati tip plafar,   in cadrul carora au fost 

catagrafiate un numar de 55 suplimente alimentare destinate copiilor, gravidelor si sportivilor. 

S-au recoltat 2 probe suplimente alimentare ( Ca si Mg organic cu vit.D –prod.Dacia Plant SRL si 

Vitamina C 1000 mg cu maces si acerola  –prod.Laboratoarele Medica SRL ) la care s-a efectuat 

determinarea de metale, Pb si Cd, acestea fiind corespunzatoare. 

6.Monitorizarea consumului de aditivi alimentari 

În industria alimentară sulfiții se utilizează cu rol de conservanți  într-o gamă largă de produse 

alimentare, printre care se regăsesc fructele și legumele deshidratate/uscate. La unele persoane, 

ingestia chiar și a unor cantități mici de alimente ce conțin sulfiți pot fi responsabile de apariția unor 

manifestări alergice (urticarie, rinoree, crize de astm bronșic). 

Activitati: 
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-  s-au  desfasurat un numar de 2 actiuni in cadrul carora s-au recoltat 1 proba de ciuperci deshidratate ( 

hribi) de la producătorii autohtoni pe raza judeţului 

-   s-a determinat cantitativ  grupul de aditivi alimentari „E 220-228 Dioxid de sulf – Sulfiţi” din 

legume deshidratate,analizele fiind  efectuate   la CRSP Tg. Mureş . 

7.  Evaluarea factorilor de risc din materiale care vin in contact cu alimentele 

Activitati: 

S-au desfasurat un numar de 10 actiuni in unitati de productie ( fabrica de lapte, carmangerii,unitati 

desfacere).S-au recoltat 7 probe ( pahare melamina, pahare smantana, pungi plastic vid,  carton pentru 

prajituri, obiecte din bambus ,ceasca ceramica) 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 2020 nu s-au inregistrat focare confirmate de TIA in unitati de alimentatie publica si familiale. 

 

 

9.Supravegherea starii de nutritie si a alimentatiei populatiei . 

Activitati: 

- s-au efectuat anchete alimentare in cadrul carora au fost completate 25 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 analizele medicale si completarea fiselor de ancheta. 

Datele centralizate  s-a trimis la Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj. 

Indicatori fizici realizati: 

- număr de subiecţi examinaţi 25 

- număr de analize efectuate 158 

- număr de chestionare aplicate 25 

- număr de acţiuni de promovare a alimentaţiei sănătoase  -1 

  

Total actiuni programe de sanatate – 127 

Numar probe recoltate in cadrul programului de sanatate -42  

                                                            necorespunzatoare –7 

 Produse catagrafiate 148    

 Analize medicale efectuate 158 

D. Alte activitati desfasurate : 

1. Evaluarea  riscului privind siguranta alimentului - monitorizarea de audit a calitatii apei  

utilizate in industria alimentara (fabrici de paine,de lapte,laboratoare de cofetarie-patiserie ,abator 

de pasari) 

– 7 actiuni (14 probe de apa recoltate pentru determinari fizico -chimice si microbiologice), toate  

probele fiind corespunzatoare . 

2.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  -56 avizate ( 1 neconformitate). 

3.Certificarea conformitatii cu normele de igiena –numar total 26 ( 1 neconformitate)  

4.Recoltari de probe alimente, teste de salubritate in baza contractelor de prestari servicii -3 

actiuni.  

 

C.Alte activitati desfasurate conform dispozitiilor  Directorului  Executiv : 
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    In urma declansarii pandemiei de coronavirus personalul a fost implicat in efectuarea  

activitatilor epidemiologice cu rol in limitarea imbolnavirilor cu noul coronavirus. 

  -efectuarea anchetelor epidemiologice la aparitia unui caz confirmat si luarea masurilor specifice de 

izolare a contactilor ,monitorizarea starii de sanatate a contactilor si a pacientilor confirmati pozitiv), 

-evidente machete de inregistrare a cazurilor pozitive confirmate cu SARS CoV2 - educatie sanitara 

,informatii de prevenire a infectiei  si  masuri de igiena 

 - introducere  in platforma electronica dedicata fisei de supraveghere, 

 

5. Comisia medicala de orientare scolar- profesionala -  10 dosare transfer scolar avizate ,pe motive 

medicale . 

6. Comisia de examen pentru  certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea 

notiunilor fundamentale de igiena- au fost eliberate un numar   de 1750 diplome .  

7- Actiune de control care s-a desfasurat la Spitalul judetean de Urgenta Targu Jiu ,privind modul de 

derulare  al : 

  - Acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din 

secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi 

   - Acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular 

cerebral acut 

8.Comisie CAS GORJ –stabilirea numarului de paturi la nivelul spitalelor din judet 

10.  Comisia de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis 

11.Comisie de inventariere 

12.Activitati de birou:  redactari -machete indicatori si rapoarte  programe de sanatate, raportari de 

activitate ,  evidente documente, referate de evaluare corespondenta ,arhiva proceduri de lucru ,etc. 

Concluzie : 

 Documentatii avizate -92 

Numar probe recoltate -58 

 Produse catagrafiate 148    

 Analize medicale efectuate 158 

 Total activitati -231  
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MEDICINA MUNCII  

 

                          Personalul  salariat din cadrul Directiei de Sanatate Publica Gorj,  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 34 cazuri de boli   profesionale, din care au fost  declarate  17 

cazuri de boli profesionale, 6 cazuri de boli legate de profesie si 11 cazuri de boli  infirmate. Cu 

preponderenta,  cazuistica de imbolnavire profesionala s-a remarcat in unitatile din sectorul minier ( 

SC Oltenia SA : Cariera Jilt, Cariera Lupoaia, Cariera Rosiuta, 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 2 societati ( ELCFU MOTRU, SC YDAIL CONSTRUCT SRL) 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.I si IV/2020. 

 

              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 : 30 pulberi inhalabile (15 determinari in LMA si 15 peste LMA),  24 determinari monoxid de 

carbon ( 6  in LMA si 18 peste LMA), 129 determinari agenti chimici ( 60 in LMA si 69 peste LMA);  

10 determinari iluminat, 4 determinari  microclimat, 2 determinari vibratii, 25 determinari zgomot. 

 

 

 

             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/2020. 

 

              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 19 buletine de interpretare prin masurare a campurilor electromagnetice,  

conform Legii 520 / 2016 : Politia Judeteana Tg-Jiu, Salvamont Gorj, Prefectura Gorj, Consiliul 

Judetean Gorj, APIA  Gorj, ISU Gorj,  etc. 

 

              7.  Actiuni de promovare a sanatatii la locul de munca – au fost efectuate 94 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. 
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              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.    Alte actiuni : 

-  s-au intocmit 74 referate de evaluare a unitatilor/activitatilor pentru notificare, 2 certificarea 

conformitatii, 23 certificarea conformitatii DDD, 2 ASF-uri si 3 neconformitati; 

-   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 147 de buletine de determinare prin 

expertizare a locurilor de munca si au fost recoltate un numar de 396  probe de aeromicroflora ; 

-   face parte din : Comisia medicala de orientare scolar-profesionala – 10  dosare transfer scolar 

avizate pe motive medicale ; Consiliul de Administratie al Spital Mun.Motru, Coordonator al 

Programului National de Sanatate PN II, Presedinte Sindicat Sanitas DSP Gorj, Comisia de 

monitorizare, Presedintele Comisiei de contestatie a fiselor de aptitudine, Comisii de inventariere a 

mijloacelor fixe, Coordonator program RETOX al MS. 

           10. Alte activitati desfasurate conform dispozitiilor directorului executiv : 

-     in urma declansarii pandemiei de coronavirus personalul a fost implicat in efectuarea activitatilor 

epidemiologice cu rol in limitarea imbolnavirilor cu noul coronavirus ; 

 

 

 

-      efectuarea achetelor epidemiologice la aparitia unui caz confirmat si luarea masurilor specifice de 

izolare a contactilor, monitorizarea starii de sanatate a contactilor si a pacientilor confirmati pozitivi ; 

-      evidente machete de inregistrare a cazurilor pozitive confirmate cu SARS CoV-2, educatie 

sanitara, informatii de prevenire a infectiei ; 

-      introducere in platforma electronica dedicata fisei de supraveghere ; 

-      activitati de raspuns la apelurile telefonice de tip call center privind informatii despre virusul 

SARS CoV-2. 
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COMPARTIMENT PROMOVAREA SANATATII 

 
 

  

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. 

 

Pe  parcursul anului 2020 in cadrul compartimentului de Evaluare si Promovare a Sanatatii s-au 

derulat mai multe activitati. 

 

Organizarea și desfășurarea campaniilor IEC destinate celebrării zilelor mondiale/europene 

conform calendarului priorităţilor nationale, si anume: 

1. Luna Sanatatii Mintale. 

2. Luna Sanatatii Reproducerii. 

3. Ziua Mondiala a Sanatatii. 

4. Campania Privind Cancerul. 

5. Siguranta Pacientilor. 

6. Sanatatea si Utilizarea Optima a Produselor de Protectie a Plantelor-Pesticide Agricole- 

7. Luna Nationala a Informarii Despre Efectele Activitatii Fizice Asupra Sanatatii, Septembrie 2020. 

8. Campanie Informare Redeschidere Unitati de Invatamant. 

9. Covid-19-Un Motiv in Plus Pentru a Renunta la Fumat -Ziua Nationala Fara Tutun, 19 Noiembrie. 

10. Luna Nationala a Informarii Despre Efectele Nutritiei/Alimentatiei in Pandemie- Octombrie 

20201. 

11. Luna Nationala a Informarii Despre Bolile Transmisibile; Tuberculoza[TB], HIV si Hepatita in      

Contextual Pandemiei COVID. Solidaritate si Responsabilitate Comuna. STOP TB,HIV, HEPATITA. 

12. Luna Internationala de Constientizare Despre Cancerul de San [octombrie 2020] 

 

Organizarea si desfasurarea interventiilor IEC destinate prioritatilor de sanatate specifice 

locale. 

1.Campania de informare si prevenire a infectiei cu noul coronavirus SARS-Cov2. 

2.Prevenirea gripei si a infectiilor respiratorii de sezon. 

3.Campanie locala de prevenire a efectelor negative asupra sanatatii publice in contextual unor procese 

epidemiologici - factori climatici, sociali, etc. 

4.Campanie IEC privind masuri in contextul raspandirii SARS-COV 2. 

5.Luna nationala a informarii despre efectele consumului de alcool. 

6.Prevenirea contaminarii cu virusul[SARS -COV2] in spatiile publice inchise, spatii comerciale, 

mijloace de transport in comun si la locul de munca . 

7.Campanie de promovare a vaccinarii in contexul pandemic actual. 

8.Rovaccinare -Vaccinarea impotriva COVID 19 in ROMANIA 

 

Organizarea si desfasurarea de interventii pentru promovarea sanatatii in comunitati si grupuri 

vulnerabile[sustenabilitate RO 19 03]˙* 

1.Impreuna pentru sanatatea mintala. 

2.Promovarea unui stil de viata sanatos in contxtul pandemic. 

3.Igiena mainilor in contextual COVID 19. 

4.Purtarea mastii medicale in siguranta. 
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5.Promovarea masurilor de prevenire a raspandirii infectiei cu virusul SARS-cov  2,[purtarea corecta a 

mastii medicale de protective, igiena mainilor, respectarea distantarii fizice, etc. 

6.Prevenirea si depistarea precoce a cancerului de col uterin-Sanatatea inainte de toate! Si -Stop 

cancerului de col uterin! 

 

Interventii pentru punerea in aplicare a planurilor judetene  de actiune pentru alimentatie 

sanatoasa si activitate fizica la copii si adolescenti si sustenabilitate Ro 19 04; 

1.Alimentatia sanatoasa si activitate fizica in context pandemic. 

2.Promovarea unui stil de viata sanatos in randul copiilor si adolescentilor (alimentatie, miscare, 

renuntare la tutun si alcool) 

In cadrul acestor campanii s-au desfasurat  activitati de informare, educare, comunicare catre populatia 

generala, catre profesionistii din asistenta medicala primara, catre grupurile tinta avand ca scop 

cresterea nivelului de informare referitor la tema de sanatate publica abordata. 

 

LUNA SANATATII MINTALE:  

- informarea populaţiei generale 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. 

Sloganul campaniei este: „Împreună pentru sănătatea mintală! Să înlăturăm stigmatul bolilor 

mintale!” 

Parteneri: Autorităţile publice locale care au în subordine Cabinetele şcolare, Asistenţii comunitari, 

Mediatorii sanitari, şi Cabinetele de Medicină de familie.  

Activitati derulate: 230/ 4612 beneficiari (activitati mass-media, intalniri cu caracter informativ: 

intalniri de prezentare a campaniei cu parteneri, postari pe site-ul DSP).Locul derularii: institutii 

publice, unitati medicale. Materiale IEC utilizate: 1000 pliante  DSP. 

 

        LUNA SANATATII REPRODUCERII sub sloganul  “Protejează-ți sănătatea”!  “Sănătatea 

reproducerii – dreptul și responsabilitatea ta!”  

Scopul campaniei: informarea populaţiei generale, în special tinerilor şi populaţiilor defavorizate, cu 

privire la importanţa metodelor contraceptive pentru a face alegeri corecte legate de propria sănătate 

sexuală şi reproductivă. 

Obiective: 1. creșterea nivelului de informare al grupui tinta (tineri si femei gravide)  contracepție, 

importanța planificării familiale, sănătatea în perioada sarcinii, avorturile și complicațiile acestora, 

bolile cu transmitere sexuală.2. Scaderea numarului de sarcini nedorite. 3. Cresterea interesului 

femeilor fata de contracep 

Parteneri: Medicii scolari (60), asistenti comunitari (91),  mediatori sanitari (12), Centrul de referinta 

in sanatatea reproducerii, Cabinete de planificare familiala(7) Insp. Scolar. Judetean, ONG-uri locale, 

CMI.  

Activitatile derulate: 475 activitati / 8074 beneficiari; sesiuni   informative, trainning, demonstratii 

practice, vizionari de materiale video, postari pe site-ul DSP, actiuni massmedia.  

Grupurile tinta: tineri si adolescenti, copiii din zonele rurale, femei de varsta fertila, elevi liceu, 

studenti, profesori, asistenti etc. Locul derularii activitatilor: unitati de invatamant,institutii din 

comunitate, CMI, cabinete Planificare Familiala, institutii publice etc. Materiale IEC utilizate: pliante 

tematice de la parteneri – 500.   

 

 

ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII 

Scop : Promovarea rolului  asistenților medicali și al moașelor  în  furnizarea îngrijirilor de sănătate 

preventive. 

Obiective: 
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 Creșterea nivelului  de informare al populației despre  rolul asistenților medicali și al moașelor 

în comunitate și unitățile sanitare în furnizarea îngrijirilor de sănătate preventive.  

 Creșterea nivelului  de informare al asistenților medicali și al moașelor despre activitățile de 

furnizare a îngrijirilor de sănătate preventive și a instrumentele disponibile pentru acordarea 

acestora 

Activități specifice :postare pe site-ul și pe pagina de facebook a instituției  a materialelor 

informative primite de la INSP, diseminarea informatiilor prin intermediul grupurilor de facebook  și 

WhatsApp al asistenților medicali comunitari și mediatorilor sanitari din județ, afișare postere primite 

de la INSP l 

 

 

CAMPANIA PRIVIND CANCERUL 

Scop: Conștientizarea persoanelor cu afecțiuni oncologice în ceea ce privește riscurile acestora în 

cursul pandemiei COVID-19 

Obiective: Informarea pacienților oncologici asupra:  

- Vulnerabilității acestora în fața infecției COVID-19 

- Măsurilor de prevenție în cursul pandemiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2 

Perioada  derulării:  

Grupul țintă : Pacienții oncologici în contextul COVID-19  

Activități specifice : transmiterea materialelor primite de la INSP pentru derularea campaniei, catre 

spitalele și medicii de familie din județ, referitor la campania desfășurată de către INSP,  distribuirea în 

format electronic de materiale informative despre cancer; postarea pe site-ul DSP, pe pagina de 

facebook și în holul DSP a posterului  „Și un deces prin cancer e prea mult! Protejează-ți sănătatea ta 

și a celor din jur!”, diseminarea informatiilor prin intermediul grupurilor de facebook  și WhatsApp al 

asistenților medicali comunitari și mediatorilor sanitari din județ,al personalului din sectia de 

oncologie 

Locul derulării activităților - CMI, Spitale ,  DSP, mediul on line. 

Enumerare parteneri : unități spitalicești, CMI-uri, rețeaua de AMC și mediatori , Centrul Cristiana. 

 

LUNA NAŢIONALĂ A INFORMĂRII DESPRE EFECTELE CONSUMULUI  DE  ALCOOL 
Scop: Eliminarea riscurilor asociate consumului de alcoool în contextul COVID 19 

Obiective: Informarea populatiei generale asupra efectelor alcoolului asupra organismului in contextul 

SARS COV 

Activități specifice:Materialele primite de la INSP,au fost postate pe siteul institutiei- posterul 

”COVID 19 – Eliminați riscurile asociate consumului de alcool!”, am afişat la vizierul DSP; 

diseminarea informațiilor în grupul de facebook și WhatsApp al asistenților medicali comunitari și a 

mediatorilor sanitari. 

Locul derulării activitățiilor  : DSP, mediul on line.  

 

SIGURANȚA PACIENȚILOR,  
Scop: Conștientizarea personalului medical și a pacienților de limitarea răspândirii infectiei cu 

coronavirus 

Obiective:  

 Informarea  personalului medical si a pacientilor despre purtatea măștii pentru ca utilizarea 

acesteia să fie eficientă și sigură  

 Informarea populației privind măsurile de protecție ce trebuie respectate pentru a limita 

raspândirea infecției cu coronavirus 

Activități specifice:  

 Întâlniri de lucru cu personalul din cadrul unităților spitalicești, centre de îngrijire bătrâni, SAJ 

Tirgu-Jiu pentru transmiterea mesajelor specifice campaniei, pentru instruirea personalul 

medical și asigurarea informării corecte a pacienților; 

 Diseminarea prin poșta electronică a materialelor informative specifice temei și persoanelor din 

grupurile țintă; 
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Locul derulării activităților: Spitalul Județean de Urgență Tirgu-Jiu, Spitalul Orășenesc Bumbesti-

Jiu, Serviciul de Ambulanță Județean Gorj.  

Enumerare parteneri: Spitalul Județean de Urgență Tirgu-Jiu,  Spitalul Orășenesc Bumbesti-Jiu, 

Serviciul de Ambulanță Județean Gorj.  

Materiale IEC utilizate: 

 Poster „Purtare mască”: 300 buc 

Activități specifice: 

 Organizarea unei sesiuni de informare la sediul DSP cu asistenții medicali comunitari și 

mediatorii sanitari rromi 

 Postarea materialelor informative pe website-ul DSP Gorj 

 Afișarea virtuală a materialelor informative în social media 

 Afișarea in cabinete MF, UAT, unități și locuri publice din localitățile cu numar crescut de 

cazuri pozitive COVID 

Locul derulării activităților: DSP GJ, Reteaua de Asistența Medicală Comunitara, site-ul web DSP 

Gorj, autorități publice locale, CMI, Farmacii 

Enumerare parteneri: Reteaua de Asistența Medicală Comunitara , site-ul web DSP Gorj,  UAT-

autorități publice locale  

Materiale IEC utilizate: Poster despre Covid-19 ; 300 bu. 

 

„SĂNĂTATEA ȘI UTILIZAREA OPTIMĂ A PRODUSELOR  PROTECȚIE A PLANTELOR 

(PESTICIDE AGRICOLE)’’  

 Informarea populației generale, a agricultorilor și micilor fermieri privind utilizarea optimă a 

produselor de protecție a plantelor (pesticide agricole) în vederea eliminării riscurilor pentru 

sănătate. 

Obiective:  

 Informarea populației generale, a agricultorilor si micilor fermieri privind:  

 utilizarea produselor de protecție a plantelor, în vederea evitării riscurilor pentru sănătate 

(intoxicațiile acute, cronice), urmarea expunerii la pesticide agricole 

 recunoasterea semnelor și simptomelor otrăvirii cu pesticide agricole. 

 Constientizarea populației generale, a agricultorilor si micilor fermieri, cu privire la masurile ce 

trebuie respectate la achizitionarea, utilizarea si depozitarea produselor de protectie a plantelor 

- pesticide agricole. 

Activități specifice:  

 Postarea tematică a materialelor informative pe website-ul DSP Gorj;  

 Promovarea campaniei si a materialelor informative utilizate pe Facebook, retele de socializare; 

 Informarea asistenților medicali comunitari și a retelei de medicina de familie, prin e-mail, cu 

privire la campania desfășurată, transmiterea materialelor informative suport în campanie prin 

poștă electronică pentru diseminare beneficiarilor; 

 Întâlniri cu reprezentanți de la APIA, Directia Fitosanitara în cadrul cărora a fost promovată 

campania, au fost puse la dispoziţie materiale IEC (pachet suport) pentru diseminare/ afișare in 

spații special amenajate. 

Locul derulării activităților: DSP Gorj, APIA, Direcția Fitosanitara. .  

  

„LUNA NAŢIONALĂ A INFORMĂRII DESPRE EFECTELE ACTIVITĂȚII FIZICE, 

SEPTEMBRIE 2020” 

 Stimularea formării unor atitudini pozitive față de stilul de viață sănătos prin adoptarea 

activității fizice ca parte din viața cotidiană.  

 Conștientizarea populației din grupurile țintă privind importanța și efectele activității fizice 

insuficiente asupra sănătății fizice și mintale; 

 Informarea populației din grupurile țintă privind modalitățile de prevenire a acestor efecte. 

Activități specifice:  
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 Organizarea unei sedinte de instruire la sediul DSP cu asistenții medicali comunitari și 

mediatorii sanitari, reteaua de medicina scolara, avand ca scop derularea campaniei pentru 

grupurile tinta si pentru elevii unitatilor de invatamant 

 Discuții tematice cu reprezentanții instituțiilor partenere ai campaniei, accentuând pe efectele 

benefice ale activității fizice asupra sănătății și punerea la dispoziție de materiale informative 

pentru accesul grupurilor țintă la mesajele transmise în cadrul campaniei (săli de așteptare, 

holuri etc) 

 Diseminarea prin poșta electronică a materialelor informative specifice temei și persoanelor din 

grupurile țintă  

 Publicare articole in presă. 

Locul derulării activităților: sediul DSP, Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu, Cabinet de Medicina 

Sportiva, Liceul cu Program Sportiv “Pandurii” 

Enumerare parteneri: Inspectoratul Scolar General Gorj, Cabinet de Medicina Sportiva, Reteaua de 

Asistenta Medicala Comunitara, Reteaua de Medicina Scolara 

 

“LUNA NATIONALA A INFORMARII DESPRE EFECTELE NUTRITIEI/ALIMENTATIEI” 

Scop:  

 Creșterea nivelului de informare despre nutriția optimă a copiilor până la implinirea vârstei de 

24 de luni și după, pentru o viață sănătoasă și prevenirea diabetului zaharat și a complicațiilor 

acestuia. Aceasta vizează și asigurarea unei societăți sănătoase, echitabile, egale în raport cu 

egalitatea de gen.   

Obiective: 

1. Diseminarea informatiilor legate de adoptarea unei alimentații echilibrate și promovarea 

principiilor legate de stilul de viață sănătos;  

2.  Cresterea nivelului de informare, conștientizare și responsabilizare a populației privind 

alimentația și sănătatea nou nascutului și copilului mic prin creșterea accesibilității la informații 

de specialitate de bază.  

3. Intensificarea promovarii conceptului alăptării exclusiv la sân în primele 6 luni de viață.  

4. Cresterea gradului de constientizare a membrilor familiilor persoanelor cu diabet asupra 

impactului pe care il are acesta asupra calitatii vietii.  

5.  Informarea pacientilor cu diabet precum si apartinatorilor acestora despre posibilitatile de 

ingrijire a pacientului si prevenirea complicatiilor acestei boli.  

6.  Reducerea cheltuielilor pentru sanatate (reducerea cheltuielilor de spitalizare si tratament), din 

gospodarie (alaptarea este aceesibila oriunde si oricand, este gratuita) si de mediu (laptele de 

mama este ecologic, nu polueaza). 

Grup tinta:  

 Tinere mămici 

 Populația generală  

 Persoanele diabet și cu vârsta de 65 ani și peste 

Activitati desfasurate (campanie demarata in luna septembrie) 

 diseminarea informației prin mijloace media (internet, social media) 

 afisarea pe pagina DSP a informatiilor de campanie 

 transmiterea populatiei generale a link-ului chestionarului din materialul trimis (Luna nationala 

a informarii despre efectele nutritiei/alimentatiei) Chestionar despre cunostintele si practicele 

referitoare la diabetul zaharat si alaptare 

Materiale IEC utilizate: 

 Poster „Sfaturi de nutritie pentru perioada pandemiei” - 500  buc 

 Poster „Pacientii cu diabet in perioada pandemiei”  -  500  buc 

  

Organizarea si desfăsurarea interventiilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice locale  

Prevenirea Gripei si a Infectiilor Respiratorii de sezon.  
Scop: Constientizarea importantei respectarii recomandarilor specialistilor  privind Gripa si 

complicatiile ei. 
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Obiective: 1. Promovarea recomandarilor Ministerului Sanatatii privind sezonul gripei. 2.Promovarea 

vaccinarii antigripale.3.Promovarea si respectarea regulilor de igiena individuala si colectiva. 

Perioada derularii :Trim I 

Parteneri: Medici scolari,Asistentii comunitari, mediatori sanitari, medici de familie.  

Activitatile derulate: 960 (sesiuni informative in comunitate, postari pe site-ul DSP, interventii in 

massmedia).  

Grup tinta: populatia generala. Beneficiari: 25497 

Locul derularii:CMI, comunitate,gradinite,scoli.   

 

CAMPANIE LOCALĂ DE PREVENIRE A EFECTELOR NEGATIVE ASUPRA SĂNĂTĂȚII 

PUBLICE ÎN CONTEXTUL UNOR PROCESE EPIDEMIOLOGICE  (FACTORI 

CLIMATICI, SOCIALI, ETC. ) 

Scop: prevenirea îmbolnăvirilor datorate unor contexte epidemiologice specifice – modificari climatice 

ca, temperaturi extreme, calamităţi, dezastre naturale, inundaţii, înţepături de ţânţari, capuse, 

muscatura de vipera, intoxicatii cu ciuperci, focare de îmbolnăviri, migraţia grupurilor populationale. 

Obiective: 

 Informarea populaţiei despre riscurile nou apărute pentru sănătatea publică; 

 Informarea  despre adoptarea unor atitudini şi comportamente sanogene în noul context 

epidemiologic creat; 

 Promovarea măsurilor de protejare a sănătăţii publice. 

Activități specifice: comunicat de presă cu informații privitoare la efectele caniculei, , postare pe site-

ul DSP și pagina de facebook a instituției a materialelor informative pe aceasta temă, precum și Ghidul 

cu privire la comportamentul populației în caz de inundații primit de la INSP,  diseminarea 

informațiilor în grupul de facebook și whatsapp al asistenților medicali comunitari și a mediatorilor 

sanitari din județ. 

Locul derulării activității   :  mediul on line                                                                       

Enumerare parteneri :  Rețeaua de asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari                  

 

PROMOVAREA UNUI STIL DE VIATA SANATOS IN RANDUL COPIILOR SI 

ADOLESCENŢILOR (alimentaţie, mişcare, renunţare la tutun şi alcool) 
Scop: Promovarea unui stil de viata sanatos 

Obiective: 1. Cresterea nivelului de informatii privind adoptarea unui stil de viata sanatos.  

2.Insusirea unor comportamente sanogene, prin cunoasterea unor factori de risc asociati.  

3. Imbunatatirea calitatii vietii prin renuntarea la obiceiuri nesanatoase. 

Perioada derularii: Trim I 2020 

Parteneri: Medicii scolari (59), asistenti medicali comunitari si mediatori sanitari (115) Primarii, 

Inspectoratul Scolar Judetean, ONG-uri locale, CMI.   

Activitatile derulate: 170 sesiuni informative, demonstratii practice, determinari parametri biologici, 

completare chestionare, postari pe site-ul DSP, actiuni massmedia, vizionari de materiale video.  

Grupurile tinta: elevi, profesori, populatia generala (nr. beneficiari: 2557).  

Locul derularii activitatilor: gradinita, scoala, camin cultural, CMI institutii publice, ONG-uri.  

Materiale IEC utilizate (nr. si tip) prezentari power point, materiale video, postari pe site-ul DSP material 

multiplicate  de catre colaboratori 

                                                                                                                       

CAMPANIA DE INFORMARE SI PREVENIRE A INFECTIEI CU NOUL CORONAVIRUS  

SARS-COV2 

Scop: Constientizarea importantei respectarii recomandarilor specialistilor  privind distantarea sociala, 

izolarea la domiciliu si carantina. 

Obiective: 1. Promovarea recomandarilor Ministerului Sanatatii privind regulile de igiena, utilizarea 

echipamentelor de protectie  si respectarea izolarii. 

 Perioada derularii:pe toata perioada stabilita de Ministerul Sanatatii  

Parteneri: Medici scolari, Asistentii comunitari, mediatori sanitari, medici de familie, ONG-uri, Unitati 

medicale. 
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 Activitatile derulate:Activitati de informare si consiliere pentru cei din autoizolare (1500 de interventii 

telefonice) activitati de monitorizare prin medicii scolari a persoanelor aflate in centrele de carantina 

,distribuire de materiale informative(au fost distribuite 500 postere si 1000 pliante),activitati de 

monitorizare a comunitatilor rurale in cadrul pandemiei 337 activitati/7652 beneficiari. 

 Materiale IEC utilizate:postere si pliante de la Crucea Rosie(500 /1000buc) 

 

 

CAMPANIE IEC PRIVIND MĂSURI ÎN CONTEXTUL RĂSPÂNDIRII SARS-COV 2 
Scop: prevenirea răspândirii SARS-COV 2 

Obiective:  

- distribuirea de materiale informative privind prevenirea răspândirii SARS-CO 2, atât populaţiei 

generale cât şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii; 

- asigurarea serviciului de permanenţă la linia telefonică pusă la dispoziţia populaţiei în contextul 

răspândirii SARS-COV2 şi soluţionarea solicitărilor;garzi la domiciliu raspuns solicitari telefonice. 

- participarea la acţiunile de imformare, educare ,comunicare, in centrele de carantinare; 

Activități specifice :  activitate de informare a reţelei de AMC/MSR din judeţ în contextul 

epidemiologic actual, multiplicarea unor materiale informative primite de la INSP, a unor fişe pentru 

supravegherea persoanelor carantinate, procese verbale de luare la cunostinta a normelor legale in 

vigoare ;asigurarea serviciului de permanenţă în instituție la numărul de telefon pus la dispoziție 

populației generale, conform programărilor; soluționarea solicitărilor de la liniile telefonice,  

transmiterea de materiale informative primite de la INSP privind comportamentele sănătoase în 

perioada pandemiei COVID 19 către toate spitalele din judeţ, CMI-uri, DGASPC, Colegiul Medicilor, 

Supermarketurile Kaufland si Profi,LIDL nu a acceptat, Centrul Cristiana; multiplicarea de postere 

privind normele de igienă, măsuri de prevenire şi utilizarea echipamentelor de protecţie, materiale 

primite de la INSP şi distribuirea acestora în locaţii publice, conform grupului ţintă destinat, toate 

unitatile sanitare cu paturi,CEO. Postarea pe site-ul instituției a mesajelor legate de epidemia cu 

COVID -19, către populația generală și grupurile țintă specifice (personal medical, ISJ),  transmiterea 

către Inspectoratul Şcolar Judeţean a „Ghidului OMS – mesaje şi acţiuni cheie pentru prevenirea şi 

controlul COVID 19 în şcoli”, am transmis  Manualul  de instrucţiuni împotriva infecţiei cu noul 

Coronavirus COVID 19 – nou născuţi, copii sugari, copii şi adolescenţi minori, către spitalele din din 

judeţul Gorj pentru Secţiile de Pediatrie şi Neonatologie, am afisat în DS la vizier toate materialele 

tematice, am colaborarat cu serviciul de epidemiologie  în vederea informării personalului din spitale 

pentru echiparea şi dezechiparea corectă, pentru evitarea contaminării cu coronavirus; am postat pe 

site-ul instituți mesajele legate de epidemia cu COVID -19 către populația generală și grupurile țintă 

specifice (personal medical, ISJ); elaborarea Procedurii Operaţionale privind activitatea de echipare şi 

dezechipare a echipamentului de protecţie în cadrul activităţilor de gestionare a infecţiei cu COVID 19 

și distribuirea către toate compartimentele din DSP; afișaj în holul DSP si la vizier a Procedurii de 

echipare/dezechipare și a posterului OMS privind igiena mâinilor; transmiterea  către toate centrele de 

îngrijire , DGASPC, Cămine de bătrâni Centrul Cristiana de materiale privind comportamentul igienic 

în instituții; postarea pe site-ul instituţiei a posterelor primite de la INSP, OMS salvează vieţi: curăţă-ţi 

mâinile în contextul COVID 19; distribuire de materiale informative către cabinete medicale 

,întocmirea și  editarea unui material privind condițiile de conduită ce trebuie respectate de toți 

angajatorii; studierea Legi 55  privind măsurile care trebuie aplicate în starea de alertă; citarea de 

ordine comune ale Ministerului Sănătăţii şi alte ministere pe domenii de activitate; documentare, 

tehnoredactare, multiplicare a unor postere și informări privind măsurile de relaxare după 15 mai, în 

conformitate cu ordinele emise de Ministerul Sănătății și alte ministere ; postarea pe site-ul şi 

facebook-ul DSP a posterelor cu informaţii privind măsurile de relaxare pentru frizerii, școli, biserici, 

hoteluri, muzee etc;  trimiterea  unor informări către angajatori, Inspectoratul Școlar județean privind 

măsurile de protecţie în perioada de relaxare, tehnoredactarea de materiale privind folosirea corectă a 

măştilor de protecţie şi a recomandărilor pentru populaţia generală si postarea pe site-ul instituţiei; 

întocmirea şi transmiterea unei adrese către ISJ, împreună cu materiale informative în format 

electronic pentru a fi direcţionate unitatilor scolare din mediul urban şi rural din judeţ pentru a fi 

afişate odată cu începerea perioadei de pregătire a elevilor din clasele  a VIIIa, a XII a;in vederea 

sustinerii examenelor specifice de profil,- coordonarea si monitorizarea  persoanelor aflate în 
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carantină; multiplicarea unor materiale informative,  şi distribuirea către cabinetele medicale şcolare 

pentru a fi afişate în şcolile unde au avut loc ore de pregătire cu elevi. 

Locul derulării activitățiilor  :  mediul on line, spitale, DSP, UAT, etc. 

Enumerare parteneri: UAT, CMI-uri, Reteaua de AMC, Reteaua de medicina scolara,Reteaua de 

medicina primara. 

 

”PREVENIREA CONTAMINĂRII CU VIRUSUL (SARS COV-2) ÎN SPAȚIILE PUBLICE 

ÎNCHISE, SPAȚII COMERCIALE, MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN ȘI LA 

LOCUL DE MUNCĂ’’. 

Scop:  

 Informarea și conștientizarea populaţiei cu privire la măsurile care trebuie aplicate pentru a 

preveni contaminarea  spațiilor publice inchise, spații comerciale, mijloace de transport în 

comun și la locul de muncă cu noul coronavirus (SARS CoV-2).  

 Informarea profesioniștilor din cabinete MF, asistența medicală comunitară cu privire la 

infecția cu noul coronavirus și măsurile ce trebuie aplicate pentru a preveni răspandirea 

infecției cu noul coronavirus  (SARS CoV-2) în spațiilor publice închise, diverse, în vederea 

promovării masurilor de prevenire beneficiarilor.  

Obiective: 

 Creșterea nivelului de informare – educare – conștientizare a populației generale, a angajaților 

din sistemul public sau privat cu privire la măsurile ce trebuie aplicate/respectate pentru a 

preveni contaminarea spațiilor diverse cu noul coronavirus (SARS CoV-2); 

 Limitarea apariției cazurilor de infecție cu noul coronavirus ( SARS CoV – 2);  

Perioada:  

 iulie-august-septembrie 2020 

Grupul țintă – populație generală, angajati din unități publice sau private;  

Activități specifice:  

 Postări tematice pe site-ul DSP Gorj și pe pagina Facebook, retele de socializare; 

 Informarea Retelei de medicina primara prin e-mail despre campania desfașurată și 

transmiterea materialelor informative suport prin poșta electronic; 

 Instruirea asistenților medicali comunitari la sediul DSPJ Gorj referitor la măsurile folosite  

pentru a limita raspândirea infecției și a preveni contaminarea cu noul coronavirus (SARS 

CoV-2) în spațiile publice închise (primării, spații comerciale, magazine alimentatie publica, 

mijloace de transport în comun, la locul de muncă etc.), distribuire/transmitere prin poșta 

electronica a materialelor informative în vederea afișării la nivelul unităților publice și private 

din comunitate; 

 Acțiune de informare in comunitate, municipiu si judet, in farmacii, CMI; 

 Promovarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor cu noul coronavirus (COVID 19) în 

spații închise, afișarea materialelor informative la vizier DSP, spatii publice, institutii publice, 

mijloace de transport in comun;  

 Întâlniri cu reprezentanți ai unităților publice și private (cu nr. mare de angajați) din Gorj, cu 

profesioniștii din sănătate – cab. de medicina muncii, personal din unitati de alimentatie publica, 

magazine universale etc. în vederea promovarii măsurilor de prevenire a îmbolnavirilor și 

diseminare/afișare materiale informative tematice. 

Locul derulării activităților: DSP Gorj, UAT, Unitati de Alimentatie Publica, magazine, 

farmacii; 

Enumerare parteneri:  Reteaua de Medicina Primara, Reteaua de Asistenta Medicala 

Comunitara, ITM ; 

Materiale IEC utilizate: 

 poster ,,Preveniți contaminarea cu virusul (SARS CoV-2) în spații diverse - 500 buc. 

 poster ,,Preveniți contaminarea cu virusul (SARS CoV-2) la locul de muncă ‘’- 500 buc. 

 poster ,,Răspândirea’’ – 500 buc 

 poster ,,Cum sa porti o masca medicala in siguranta’’- 500 buc 

 poster ,,Cum spălăm corect mâinile’’-  500 buc. 



54 
 

 

 

“REDESCHIDEREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT, septembrie 2020”  

Scop: 

 Prevenirea îmbolnavirilor cu coronavirus în mediul școlar  

Obiective:  

 Informarea elevilor, părinților și a cadrelor didactice cu privire la măsurile ce trebuie aplicate 

pentru a preveni contaminarea și raspândirea infecției cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), în 

mediul școlar 

 Creșterea nivelului de conștientizare a elevilor și cadrelor didactice cu privire la prevenirea 

răspândirii infecției cu noul coronavirus (SARS-CoV-2)  

Activități specifice:  

 Distribuire materiale informative, în vederea afișării acestora în spații intens circulate de către 

elevi, părinți și personalul unității de învățământ 

 Discuții tematice cu personalul medical din cadrul cabinetelor școlare și primării prin  AMC si  

MSR 

 Diseminarea de materiale informative tuturor unităților de învățământ din municipiul Tirgu-Jiu 

si din judetul Gorj, în vederea postării acestora în locuri accesibile  

 Postarea materialului informativ, pe site-ul DSP Gorj  

Locul derulării activităților unități de învățământ, cabinete medicale școlare, Inspectorat Școlar 

Județean Gorj 

Enumerare parteneri: Unități de învățământ, Cabinete medicale școlare, Inspectoratul Școlar 

Județean  

Materiale IEC utilizate: 

 Cum să fii bine pregătit - 200  buc 

 Cum să purtăm masca 1 -500   buc 

 Cum să purtăm masca 2 – 500 buc 

 Gradinița sfaturi părinți_reguli de siguranță pentru copii - 100 buc 

 Gradinița sfaturi părinți_septembrie - 100 buc 

 Gradinița întoarcere grădiniță - 100 buc 

 Redeschidere școli_sfaturi părinți - 200 buc 

 Recomandări personal medical școlar - 100 buc 

 Sfaturi pentru elevi - 200 buc 

 Sfaturi pentru elevi_cabinet medical școlar - 100 buc 

 Sfaturi părinți redeschidere școală septembrie - 100 buc 

 Sfaturi părinți relația cu școala septembrie - 100 buc. 

 

                  Au fost tiparite  si multiplicate materiale educativ sanitare; pliante, postere care au fost  

distribuite in tote campaniile-IEC, pe parcursul anului 2020 in municipiu si in comunitati;Activitatea 

Fizica-2000 de bucati poster,Pliant Pesticide-1000 bucati,Poster Pesticide 300buc.,Brosura Pesticidede 

400 buc,Pliant Coronavirus Recomandari privind ugiena in perioada pandemiei 2000 buc,Poster 

Recomandari de folosire a echipamentului individual de protectie PPE care trebuie utilizat in spitale in 

functie de sectie,personal si tipul de activitate,200 buc,Poster PPE care trebuie folosit in ambulatorii de 

specialitate200 buc, Poster Triajul Clinico Epidemiologic al Urgentelor Medico Chirurgicale 200buc, 

Poster Masuri de protectie pentru pacinti in ambulatorii si spital, Poster Masuri de prevenire in 

Comunitate 200buc, Pliant Coronavirus 10 reguli 2000 de buc.,Poster Coronavirus 200 buc,Pliant 

destinat pacientilor 2000 buc,Pliant destinat medicilor 2000 buc,Poster Depistarea precoce a can 

cerului de san 300 de buc, Poster screening can cer de san 300 buc etc.Nentionam ca pentru fiecare 

campanie IEC, nationala sau locala s-au elaborat,tipatit, multiplicat materiale educativ sanitare cu 

exceptia celor primite de la INSP, MS, si alte autoritati ale statu lui sau ONG-Transmiterea prin e-mail 

a materialelor primite in format electronic catre medicii de familie,cabinetele medicale scolare si 

reteaua de asistenta medicala comunitara,distribuirea de materiale informative educativ sanitare 

medicilor de familie,personalului medical din cadrul cabinetelor de medicina scolara si AMC si MS.  
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     Postarea materialelor informative primite pe site-ul DSP-Gorj si pe retelele de socializare,articole in 

presa locala scrisa,interviuri radio si Tv. 

Toate campaniile IEC derulate cu ocazia zilelor mondiale si europene conform calendarului 

prioritatilor nationale s- au desfasurat si in comunitatile si grupurile vulnerabile.Promovarea unui sti de 

viata sanatos in contextul pandemic;Igiena mainilor; Purtarea mastii medicale in siguranta; 

Respectarea distantarii fizice;Impreuna pentru sanatatea mintala,Gripa,Prevenirea bolilor 

transmisibile- Hepatita,TBC,SIDA. 

Protocol de colaborare cuInstitutul Oncologic,,Prof. Dr.Ion Chiricuta’’ Cluj Napoca – IOCN pentru 

prevenirea si depistarea precoce a cancerului decol uterin in comunitatile defavorizate dar si interitoriu 

Cu sprijinul CJAS Goj care a mobilizat medicii din judet, acest proiect s-a bucurat de succes. 

Am continuat acest proiect cu IEC Luna internationala de constientizare despre cancerul de san in 

octombrie 

Protocol de colaborare cu Universitatea,, Constantin Brancusi’’pe o perioada nedeterminata pentru 

desfsasurarea in comun a unor programe, actiuni, activitati, proiecte de cercetare, date statistice ale 

institutiilor partenere atat cu caracter informativ-educativ, cat si practic care se va finaliza prin 

publicatii si articole stiintifice precun si organizarea de mese si seminarii. 

Protocol de colaborare cu Asociatia Persoanelor cu Handicap din Oltenia-Centrul de zi Christian 

pentru persoanele cu handicap, privind realizarea unui schimb de experienta intre institutiile partenere 

prin dezvoltarea si desfasurarea unor actiuni comune. Astfel am realizat actiuni de informare a 

populatiei generale, a partenerilor, a grupurilor tinta referitor la temele campaniilor prin organizarea de 

simpozioane, mese rotunde, amplasare de cort in diverse localitati pentru informare pe diverse teme de 

sanatate publica. 

Cu aceste ocazii s-au efectuat activitati de masurare a tensiunii arteriale,puls,greutate corporala, 

determinare glicemie,punctde informare in incinta Centrului Cristian din Tg.-Jiu.Aceste activitati au 

fost desfasurate in parteneriat cu reteaua AMC, reteaua de medicina primara, reteaua de medicina 

scolara,OAMMR, diverseONG-uri.Incepand cu trimestrul 4 al anului 2020 in contextul pandemiei am 

relizat si promovat campanniile IEC din aceasta perioada prin webinarii cu sprijinul direct al Centrului 

Christian in cadrul carora am interactionat direct cu partenerii enumerati mai sus. 

Va informam ca executia bugetara a Programului National De Evaluare Si Promovare A Sanatatii PN 

V.1 a fost realizata in procent de suta la suta.  

 

 

II. Activitati de trimitere a unor bolnavi la tratament in strainatate; 

Pe parcursul anului 2020  s-a intocmit, verificat si trimis documentatia medicala pentru bolnavi 

care  au necesitat tratament in strainatate, respectiv: 

-O pacienta cu cu status postransplant hepatic. S-a intocmit si transmis documentatia medicala  la 

Ministerul Sanatatii-Directia Generala de Asistenta Medicala si Sanatate Publica pentru aprobarea 

tratamentului imunosupresor la Institutul de transplant Palermo, Italia. 

-Un pacien cu tumora vertebrala operata si recidivata care avea recomandarea Comisiei  Teritoriale de 

Specialitate- Oncologie- Centrul Universitar Craiova. S-a intocmit si s-a transmis documentatia 

medicala catre Ministerul Sanatatii- Directia Generala de Asistenta si Sanatate Publica pentru 

aprobarea trimiterii la tratament medical in strainatate, in cadrul Centrului National de Adroterapie 

Oncologica Pavia, Italia. 

 

III  Activitati in cadrul Programului National- Monitorizarea, tratamentul si ingrijirea 

pacientilor critici din sectiile ATI: 

-S-au centralizat Formularele de raportare lunara transmise de Spitalul Judetean de Urgenta-Tg-JIU 

privind evidente beneficiarilor AP-ATI, pe baza codului numeric personal. 

-S-au centralizat trimestrial si anual Rapoartele medicale si Machetele de raportare ce cuprind 

indicatorii fizici raportate deSJU Targu Jiu si s-au transmis Serviciului de Medicina de Urgenta din 

Ministerul Sanatatii. Pe parcursul anului 2020 in cele doua sectii ATI ale Spitalului Judetean de 

Urgenta Targu Jiu au beneficiat de programul AP-ATI un numar de 610  pacienti. 
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-Centralizarea si raportarea lunara a necesarului unitatilor sanitare din judet ,a machetei cu 

medicamente oncologice deficitare si imunoglobuline, catre Ministerul Sanatatii -Directia Politica 

Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale.Precum si situatia consumului, stocuri si necesarul anual 

 

IV. Alte activitati; 

Participarea la sedintele lunare de informare, educare, comunicare a asistentelor medicale 

comunitare si a mediatoarelor sanitare din judet; 

-Participarea la sedintele organízate de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Gorj in calitate de 

reprezentant al DSP Gorj in diferite comisii; 

-Participarea la sedintele din cadrul DGASPC Gorj Biroul Strategii Programe Proiecte in Domeniul  

Asistentei Sociale in cadrul Echipei Intersectoriale Locale. Proiect Stop Bulingului; Proiect Venus-

Impreuna pentru o viata in siguranta! 

-Participarea la sedintele Grupului de lucru pentru elaborarea si inplementarea Strategiei judetene  

antidrog; 

-Participarea in cadrul sedintelor Strategiei Nationale de Reintegrare Sociala a persoanelor private de 

libertate 2015- 2020; 

-Comisia de Monitorizare si Competenta Profesionala pentru cazurile deMalpraxis a avut inregistrat un 

dosar care a fost clasat ca nefondat conform legii  sieste in curs de solutionare. 

-Proiecte in parteneriat cu Autoritatile Publice Locale -  Consiliul Judetean,  in cadrul procesului de 

elaborare a,, Strategiei de dezvoltare judeteana 2021-2027 ’’ 

-Proiect  Imbunatatirea capacitatii  de planificare strategica si management al Programelor Nationale 

de Sanatate Publica-PNSP finantate de Ministerul Sanatatii. Cod Sipoca 13. 

-Ministerul Afacerilor Interne -INSTITUTIA PREFECTULUI-colaborare la planul de actiune in 

vederea informarii angajatorilor economici din judetul Gorj cuprivire la riscul ridicat de infectare cu 

virusul COVID-19 in echipa cu reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj. 
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CAP. X.   LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI  INVESTIGARE 

IN SANATATE PUBLICA 
   

  

 

 

In cadrul Laboratorului de diagnostic si investigare in Sanatate Publica al DSP Gorj,in  anul 2020,au 

fost efectuate analize microbiologice si de chimie/ toxicologie,atat pentru clientii interni in cadrul 

Programelor Nationale cat si contra cost pentru clientii externi. 

Laboratorul DSP Gorj a efectuat in cursul  anului 2020 un numar de 4860 analize in cele 2 

compartimente ale sale:Compartimentul microbiologie si Compartimentul chimie toxicologie si anume  

: 

I.Analize privind supravegherea  şi controlul  bolilor transmisibile prioritare: Analize pentru 

confirmare etiologica a bolilor transmisibile investigate în conformitate cu obiectivele 

programului(exudate faringiene,examen coprobacteriologic,examen coproparazitologic,): 

-82  -probe exudate faringiene    cu  164 determinari   

-37 -probe examene coprobacteriologice pentru enterocolite- cu 111 determinari 

- 51 -probe examene coprobacteriologice pentru depistarea purtatorilor sanatosi de salmonella si 

shigella-cu 102 determinari ; 

- 66-probe examen coproparazitologic    

- 3-probe urocultura  

-5-proba determinare infectie sifilis-VDRL;2 probe TPHA: 

-1071 probe controlul incarcaturii microbiene a suprafetelor in unitati sanitare-2142determinari  

- 665-probe cu 1330 determinari aeromicroflora in unitati sanitare 

-361 probe –determinari sterile in unitati sanitare 

              

 

II. Activitati de supraveghere si prevenire  a infectiei HIV : 

Testari HIV pentru reducerea transmiterii materno-fetale a HIV, prin asigurarea accesului 

femeilor gravide (gratuit), atat a celor asigurate cat si a celor neasigurate.-depistarea infectiei 

HIV/SIDA in randul populatiei generale precum si la grupele de risc: 

-315-probe determinari HIV- 

 

III.Analize privind  protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate 

factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţa şi muncă (-Analize ape,aeromicroflora,teste 

sanitatie,nalize toxicologice in mediu de munca ) 

 -1528  probe analiza microbiologica apa (potabila si netratata) cu 6036 determinari din care 

399 probe necorespunzatoare cu 1155 determinari care nu s-au incadrat in limitele admise; 

-Analize fizico-chimice apa (potabila si netratata): -1307 probe de apa cu 7842determinari  din care 

261 probe neconforme cu 2588 determinari care nu s-au incadrat in limitele admise; 

-Analize toxicologice aer industrial:180-analize contra cost cu  determinari pulberi si agenti chimici. 

-423 - probe A.M.F  -determinari in atmosfera locurilor de munca cu 1269 determinari- 

IV.Analize privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate 

factorilor de risc alimentari şi de nutriţie :  

Analize microbiologice alimente :- 12-probe alimente – 

Teste sanitatie :5 probe cu 11 determinari; 

Probe de sol:3 probe cu 9 determinari; 

-Analize chimice  alimente:84 probe alimente analizate cu 167 determinari de iod total si  iodat 

de potasiu insare alimentara  sideterminare de  nitrati in alimente ). 
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La nivelul compartimentului de igiena radiatiilor ,in anul 2020, au fost desfasurate urmatoarele 

activitati: 

1. Sectorul public 

-titulari autorizatii=9 

-laboratoare de roengendiagnostic=37 

-total expusi profesional=116 

 

2. Sectorul Privat  

-Titulari de autorizatii=23 

     -laboratoare de roengendiagnostic=30 

     -total expusi profesional=30 

 

   3.Unitati Industriale 

-Titulari de autorizatii=4 

     -total expusi profesional=20 

4.Unitati cu detinere=1 

5.Unitati ampalasare constructie=0 

6.Unitati cu incetarea activitatii=4 

    

                      I n concluzie in anul 2020 au fost efectuate un nr. de 80  controale si nu au fost constatate 

abateri de la legislatia sanitara in vigoare, un nr. de 67 buletine masuratori ale eficacitatii ecranelor de 

radioprotectie,s-au recoltat un nr. de 20 probe apa din retelele de distributie ale jud. Gorj si un nr. de 7  

probe alimentare.  

Toate probele au fost trimise spre analiza laboratorului coordonator de activitate Craiova.   
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CAP. XI.  SERVICIUL DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA 

GORJ 

 
  

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

desfasurat actiuni de inspectie si control ,  in scopul prevenirii producerii de imbolnaviri si promovarii 

sanatatii populatiei  , pe urmatoarele domenenii de activitate : 

 

                                                 I. ALIMENT  
1.Participare in comisii mixte  , conform  Hotararii Colegiului Prefectural privind Planul 

comun de actiuni al serviciilor publice deconcentrate cu atributii de control in vederea pregatirii in 

conditii corespunzatoare a sarbatorilor de iarna 2019 ( nr. 3/19.11.2019 )  ,  inregistrata la DSP Gorj cu 

nr. 8449/21.11.2019 ,   impreuna cu  reprezentanti ai  CJPC si DSVSA- continuare actiune din  

noiembrie 2019  

 In cadrul actiunii de control au fost verificate un nr. de  2  unitati comerciale  ; nu au fost 

constatate neconformitati  

2.Actiune tematica de control pentru verificarea respectarii prevederilor legale in vigoare 

privind apele potabile imbuteliate si apele minerale naturale imbuteliate ,  desfasurata in perioada  

3.02-12.02.2020. 

In cadrul actiunii tematice de control : 

-Au fost verificate,  pentru apele minerale imbuteliate : 

-13 unitati din care 4 distribuitori si 9 retaileri   

- 32  produse  

- 13 declaratii de conformitate ambalaj  

- 32 etichete  

Nu au fost constatate neconformitati  

 -Au fost verificate ,  pentru apele potabile imbuteliate : 

-4 unitati din care 3 distribuitori si 1 retaileri 

-8 produse  

-6 declaratii de conformitate pentru ambalaj  

-8 etichete  

Nu au fost constatate neconformitati  

Au fost recoltate 2 probe : 1  pentru apa potabila imbuteliata si 1 pentru apa minerala naturala 

imbuteliata si in urma analizelor de laborator  efectuate in cadrul  Laboratorului de Diagnostic si 

Investigare in Sanatate Publica din cadrul DSP Gorj  , probe  corespunzatoare atat din punct de vedere 

chimic  cat si microbiologic , conform buletinelor de analiza nr. 456 /13.02.2020 si  459/13.02.2020 . 

 In timpul desfasurarii actiunii tematice , a fost aplicata 1 sanctiune contraventionala  , persoana 

fizica – sef magazin retailer , in valoare de 3000 lei , conform HGR 857/2011  art. 18 , lit d , pct. vii  - 

neasigurarea cu dezinfectante si decontaminante.   

 

3.Actiuni de verificare a  masurilor dispuse de catre autoritati , in domeniul sanatatii publice , pentru 

prevenirea si limitarea raspandirii infectiilor cu coronavirusul  SARS – CoV-2   , conform Hotararii nr. 

6 / 9.03.2020 . 

In  cadrul actiunii  inspectorii sanitari din cadrul DSP – SCSP Gorj au efectuat actiuni de 

verificare si control la 12  unitati comerciale 

In timpul desfasurarii actiunii , fost aplicata 1 sanctiune contraventionala  , persoana juridica  , 

LIDL DISCOUNT SRL – punct de lucru Motru  , in valoare de        5000 lei , conform HGR 857/2011  

art. 16 , lit f – cantitati insuficiente de  produse biocide .  

 

4. La solicitarea  Comitetului Judetean pentru Situatii speciale de urgenta Gorj , 2 echipe de 

inspectori din cadrul DSP – SCSP Gorj , impreuna cu Inspectorul de Jandarmi Judetean Gorj , 

Inspectoratul Judetean de Politie  Gorj , au desfasurat in noaptea de 13.03-14.03.2020 actiune de 
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inspectie  in Cluburile de  noapte din jud. Gorj : Tg-Jiu , Tg- Carbunesti , Saulesti , Hurezani , Licurici 

, Turburea , Plopsoru , Rovinari  

Controalele au vizat :  

-respectarea masurilor de prevenire si limitare a transmiterii infectiei cu noul Coronavirus 

SARS-CoV- 2 si respectarea numarului de persoane in spatii inchise  

In urma verificarilor au fost aplicate  3 sanctiuni contraventionale in valoare de 4800 lei  si 1 

avertisment.  

 

5. Actiuni proprii  de control   

-Actiuni proprii de control  in domeniul sanatatii publice , pentru prevenirea si limitarea raspandirii 

infectiilor cu coronavirusul  SARS – CoV-2   

In cadrul actiunii de control au fost verificate  38 de unitati  

Pentru neconformitatile constatate au fost aplicate  5 sanctiuni  : 2 avertismente si 3 sanctiuni 

contraventionale in valoae de 5600 lei  

 

6. -In cadrul actiunii de control MS-ISS nr. 157/ 19.05.2020   privind verificarea masurilor instituite 

pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei  de COVID -19 , au fost verificate un nr. de  517  

unitati de alimentatie . 

Pentru neconformitatile constatate au fost aplicate un nr. 107  sanctiuni in valoare de  158 400 

lei  si 16 avertismente  

 

7. Actiune de control tematic  privind  verificarea respectarii legislatiei in vigoare, referitoare la 

materialele in contact cu alimentul ,   desfasurata in perioada  02.06-30.06.2020  . 

 In cadrul actiunii au fost verificate un nr. de 10 unitati  : 5 utilizatori / ambalatori si  5  

distribuitori   din Jud. Gorj si  nu au fost constatate neconformitati ; 

-au fost verificate un numar de 49 produse si  nu au fost constatate neconformitati;  

-au fost prelevate un numar de 3 probe de MCA  , conform metodologiei corespunzatoare 

privind  materialul in contact cu alimentul   si trimise catre  DSP Arges – Laboratorul de Diagnostic si 

Investigare in Sanatate Publica in vederea efectuarii probelor de laborator :  

 1. Determinare plumb , cadmiu , cupru si crom din obiectele de ceramica  

 2.  Determinare plumb , cadmiu , cupru , crom  din vase teflonate   

 3. Evaluarea migrarii globale de componenti si a metalelor grele pentru obiectele din material 

plastic, care se pot umple  

 

8.Actiune de control tematic  pentru verificarea aditivilor alimentari destinati consumului uman , 

desfasurata in perioada 6.07.2020 – 31.07.2020 . 

In cadrul actiunii tematice de control au fost verificate 3 unitati – producatori autohtoni legume 

deshidratate si 4 retaileri . 

Au fost controlate 16 produse si verificate 16 etichete  

Nu au fost constatate neconformitati. 

A fost recoltata  1 proba  de ciuperci deshidratate care a fost trimisa pentru determinarea 

cantitativa a grupului de aditivi alimentari „ E220 – 228 Dioxid de sulf – sulfiti „  la CRSP Tg-Mures , 

conform metodologiei. 

 

 Conform metodologiei corespunzatoare privind  materialul in contact cu alimentul  au fost prelevate  3 

probe MCA  ( hartie carton , bambus si melamina ) 

 

9. In cadrul actiunii  tematice de control MS-ISS nr.429/ 21.09.2020   privind verificarea respectarii 

legislatiei in vigoare referitoare la alimentele cu destinatie nutritionala speciala si mentiunile 

nutritionale si de sanatate inscrise pe aceste produse alimentare ,  actiune desfasurata in perioada 

5.10.2020 – 30.10.2020 ,   au fost verificate un nr. 7 unitati.  

-au fost verificate un numar de 23  produse, nu au fost constatate neconformitati ; 
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Au fost prelevate un numar de  11  probe de ADNS care au fost trimise spre analiza la CRSP 

Cluj , CRSP  Iasi , Laborator DSP Gorj ,  conform metodologiei corespunzatoare privind  alimentele 

cu destinatie nutritionala speciala .  

 

10.Ca urmare a Hotararii nr. 3/20.11.2020  emisa de Colegiul Prefectural al Jud. Gorj si inregistrata la 

DSP Gorj cu nr. 14417/20.11.2020  ,  privind elaborarea Planului comun de actiuni  al DSVSA Gorj , 

DSP Gorj , CJPC Gorj si DAJ  , pentru prevenirea si limitarea  nerespectarii cadrului legal pe  domenii 

specifice in  perioada sarbatorilor de iarna , in contextul prelungirii starii  de alerta generata de 

pandemia de COVID – 19  , inspectorii sanitari au  verificat    15  unitati de alimentatie publica si nu 

au fost constatate neconformitati 

 

                                                              II.APA  

1.Actiune de control ,  urmare a notelor  informative ale  Compartimentului Igiena Mediului 

, privind neconformitatile calitative ale apei furnizate in sistem centralizat : 

 parametrii bacteriologici si chimici    : 

 -Instalatia de apa  Matasari – distribuitor de apa potabila de la SC MATSALUBRIS SRL 

MAtASARI ; nu au fost constatate neconformitati  

-Instalatia de apa Ionesti  

Pentru neasigurarea dezinfectiei corespunzatoare a apei potabile distribuita la consumatori , a 

fost aplicata 1 sanctiune contraventionala in valoare de 3000 lei , persoana fizica , conform HGR 

857/2011 art. 9 , lit. a  

A fost impus   termen  90  zile  pentru gasirea de solutii tehnice si administrative pentru 

reducerea valorii de amoniu in conformitate cu legislatia sanitara in vigoare  

A fost recoltata 1 proba de apa  , necorespunzatoare depasire valoare parametrul amoniu 

-SC APAREGIO  GORJ SA - CED Tg - Carbunesti , punct de lucru  Scoarta – Copacioasa  , 

care se afla in lucrari de amenajare ;  

A fost recoltata 1 proba de apa  din retea – corespunzatoare ca urmare a analizelor de laborator 

;  

-Instalatia de apa  Stanesti  

A fost impus   termen  90  zile  pentru gasirea de solutii tehnice si administrative pentru 

reducerea valorii de amoniu in conformitate cu legislatia sanitara in vigoare  

A fost recoltata 1 proba de apa  , necorespunzatoare depasire valoare parametrul amoniu  si clor 

residual liber ( buletin analiza nr. 251/30.01.2020 ) . A fost  aplicata sanctiune contraventionala , 

conform HGR 857/2011 cu modificarile si completarile ulterioare  

parametrul  amoniu  si azotiti 

-UAT Urdari  

-SC Apa Regio GORJ SA – CED Turceni  

Au fost recoltate 4 probe apa , neconforme fizico – chimic pentru parametrii amoniu si nitriti   

Au fost impuse termene  de identificare  ( 90 zile )  a solutiilor tehnice si administrative pentru 

asigurarea la consumatori a apei  conforme tuturor  parametrilor nationali  de potabilitate  

-Instalatia de apa  Bengesti – Ciocadia , pendinte de UAT  Bengesti – Ciocadia ;  au fost constatate 

neconformitati la parametrul amoniu . 

 A fost impus   termen  90  zile  pentru gasirea de solutii tehnice si administrative pentru 

reducerea valorii de amoniu in conformitate cu legislatia sanitara in vigoare  

-Instalatia de apa  Danesti – Merfulesti , pendinde de  SC APAREGIO  GORJ SA - CED  Ticleni ; nu 

au fost constatate neconformitati . 

 

La sesizari au fost recoltate 2 probe de apa ; 
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2. Au fost verificate , in  baza Ordinului nr. 101/19.02.2020 – Institutia Prefectului Jud. Gorj , 

5 instalatii de apa . 

-La Instalatia de apa UAT  Hurezani   a fost aplicata 1 sanctiune contraventionala in valoare de 

10 000 lei – persoana  juridica , conform HGR 857/2011 , art. 7 , lit. j , pentru darea in consum public 

ca apa  pentru consum uman a apei care nu corespunde conditiilor de potabilitate.   

3.In cadrul actiunii tematice de control privind conditiile de aprovizionare cu apa potabila a 

localitatilor din mediul rural , desfasurata in perioada 01.06-30.06.2020 ,      s-au inspectat 13 Sisteme  

de aprovizionare cu apa potabila din mediul rural si  recoltate 6 probe de apa 

  Nu au fost constatate neconformitati   la sistemele de aprovizionare cu apa potabila din  mediul 

rural  verificate  . 

4. La autosesizari  din mass media si sesizari adresate institutiei , au  fost verificate 4 instalatii 

de aprovizionare cu apa potabila : 

Pentru  neconformitatile constatate au fost  aplicate 2 sanctiuni contraventionale in valoare de 18 000 : 

5. In cadrul actiunii de control MS-ISS nr. 157/ 19.05.2020   privind verificarea masurilor 

instituite pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei  de COVID -19 , a fost verificata 1 

instalatie de apa . 

 

                                               III.TURISM  
 1.Actiuni proprii de control  

-Au fost verificate  15  unitati de cazare : 10 pensiuni  si  5 unitati de cazare hoteliera   

A fost aplicat 1 avertisment , persoana fizica , conform OUG nr. 2/2001 , pentru cantitati insuficiente 

de substante dezinfectante  

 

2.Au fost verificate si controlate un nr. de 31 de unitati de cazare   in vederea cazarii     cazarii 

persoanelor carantinate si a  personalului medico-sanitar  :  

 -5 unitati de cazare hoteliera 

-26  pensiuni turistice  

- 1  unitati de cazare hoteliera  a fost verificata la  sesizare 

 

3.In perioada  sarbatorilor de iarna  au fost verificate si inspectate un nr. de 43 pensiuni  din 

Zona Ranca ,  privind   respectarea   planurilor si  masurilor   de prevenire si limitare  a  raspandirii  

infectiei cu noul coronavirus SARS CoV 2. 

 

                                 IV.MEDIUL DE VIATA AL POPULATIEI   

 
I.Au fost soluţionate : 

- 199  sesizări  pe zone de locuit.  

A fost aplicata  

1 sanctiune contraventionala , conform HGR nr. 857/2011 , art. 6 , lit f  , persoana fizica , in valoare de 

3 000 lei –  neasigurarea si neaplicarea masurilor  si mijloacelor necesare  pentru  limitarea 

nocivitatilor in zonele de locuit   

 

2.La autosesizare  mass-media ,  a fost aplicata 1 sanctiune contraventionala  , conform HGR 

857/2011, art.3, lit. a , in valoare de 10000 lei- persoana  fizica  – absenta autorizatiei de la DSP pentru 

operatiuni DDD 

3Au fost verificate 4 unitati de mica industrie si solutionata 1 sesizare pe  mica industrie  

A fost aplicata  1 sanctiune contraventionala  , persoana  fizica ,  conform  HGR nr. 857/2011,  

art. 21 lit. j ,  in valoare de  3000 lei , sterilizare necorespunzatoare  

 

4.Au fost verificate 2 firme  de transport  in comun    

A fost aplicata 1 sanctiune  contraventionala  , persoana fizica  , in valoare de 1600 lei , conform HGR 

857/2011  art. 16 , lit f – cantitati insuficiente de  produse biocide   
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5.Au fost solutionate  10 sesizari pe unitati comerciale fiind aplicata 1 sanctiune 

contraventionala la o unitate de alimentatie publica pentru lipsa cursurilor de notiuni fundamentale de 

igiena, conform HGR 857/2011, art.5, in valoare de 1000 lei-persoana fizica. 

 

6.Au fost solutionate  2 sesizari pompe funebre  si transport mortuar . 

A fost aplicata 1 sanctiune contraventionala , conform HGR nr. 857/2011 , art. 3 , alin. 1 , lit. a  , 

persoana fizica , in valoare de 10 000 lei , absenta autorizatiei  sanitare de functionare pentru 

obiectivele ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei  

 

7.Au fost verificate 3 societati care au  ca obiect  principal de activitate servicii pompe funebre 

si similare .Au fost aplicate  2 avertismente peroane fizice , conform OUG nr. 2/2001 si impuse 

termene de remediere . 

 

8.Au fost efectuate 3 actiuni de recontrol termene -  sesizari privind mediul de viaţă al 

populaţiei; au fost remediate deficientele constatate 

 

9.Au fost verificate 3 firme DDD  

 

II.In  cadrul actiunii tematice de control la firmele de  dezinfectie , dezinsectie si deratizare   

si unitati  care efectueaza activitati DDD cu personal propriu ( spitale  si camine de batrani )  au fost 

verificate :  

-15 firme DDD din totalul de 17 catagrafiate  

-8 unitati sanitare cu paturi  din care 2 unitati  efectueaza activitati  DDD cu personal propriu 

-3  camine   pentru batrani  , private , care efectueaza activitati DDD cu firme autorizate  

-  DGASPC ( Directia Generala de  Asistenta Sociala si Protectia Copilului) care efectueaza 

activitati DDD cu personal propriu si care are in administrare  16  imobile ( 2 camine de batrani , 

centre de copii )  

Rezultatele actiunii de control : raportul narativ  si macheta de control au fost     transmise conform 

termenului de raportare 

 

III.- Au fost verificate un nr. de 71 de locatii in vederea cazarii persoanelor carantinate . 

- S-a realizat  monitorizarea permanenta a persoanelor carantinate  –  prin coordonarea de catre 

inspectorii sanitari  a 22 centre de carantina  , conform deciziilor emise de DSP Gorj   

 

-Au verificate 12 localitati de pe raza jud. Gorj  : 65 adrese /120 persoane , privind  respectarea  

regulilor de izolare la domiciliu , impreuna cu reprezentanti ai IPJ Gorj . 

-Pentru nerespectarea regulilor de izolare la domiciliu au fost aplicate un nr. de 6 sanctiuni 

contraventionale la 6 persoane fizice , conform HGR 857/2011  cu modificarile si completarile 

ulterioare , art. 34 , lit. m , in valoare de 20 000 lei  fiecare = 120 000 lei  

 

IV.A fost emisa Decizie de suspendare a activitatii NR. 51/20.04.2020  pentru unitatea „ FABRICA 

TRICOTAJE  „ - SC  MANUFACTURA  DE MOTRU S.R.L  din  Motru , str. Severinului nr. 17 , pe 

o perioada de 14 zile incepand cu data de 21.04.2020 :  

 -Aparatia a 4 cazuri confirmate pozitiv COVID – 19 ,  in  randul lucratorilor  

           - Internarea  altor 5 persoane la Spitalul Municipal Motru , din randul angajatilor  

 -Instituirea masurii de izolare la domiciliu a  172   angajati  ai fabricii de tricotaje ,  din care  : 

41 MH , 2 DJ , 1 OT   

 -Limitarea  transmiterii infectiei cu SARS CoV-2  in randul angajatilor cat si a contactactilor  

acestora 

 

-A fost emisa DECIZIA  nr.  52  din  4.05.2020  privind PRELUNGIREA   MASURII DE 

SUSPENDARE A   ACTIVITATII   in unitatea „ FABRICA TRICOTAJE  „ - SC  MANUFACTURA  
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DE MOTRU S.R.L  din  Motru , str. Severinului nr. 17  ,  incepand  cu data de  5.05.2020  – pe o 

perioada de 14 zile : 

              -Aparatia   de noi cazuri confirmate  pozitiv COVID – 19 ,  in  randul lucratorilor  si a 

contactilor acestora  

 -Adresa nr. 5541/4.05.2020 a Compartimentului de Supraveghere si Control Boli Transmisibile  

Incepand cu data de 12.05.2020 ,  s-a avizat reluarea   activitatii  unitatii   cu respectarea  

masurilor in vigoare privind limitarea transmiterii infectiei cu SARS CoV-2 

   

-A fost emisa DECIZIA  nr.  53 din  22.05.2020 privind SUSPENDAREA ACTIVITATII     

SC   HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL  PLOIESTI    JUD. PRAHOVA -  Punct  de lucru  „ 

Organizare de  santier „ com. Turcinesti , Jud. Gorj  ,  incepand  cu data de  22.05.2020  – pe o 

perioada de 14 zile , cu drept de prelungire in functie de  evolutia epidemiologica a focarului :  

-Aparitia a 14 cazuri confirmate pozitiv COVID – 19 ,  in  randul lucratorilor. 

 

IV.In cadrul actiunii de control MS-ISS  nr. 157/ 19.05.2020   privind verificarea masurilor 

instituite pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei  de COVID -19 , au fost verificate un nr. 

de : 

-4 unitati  transport persoane  

Au fost aplicarte 2 sanctiuni contraventionale conform  Legii 55/2020 , art. 65 ,  lit h  , in 

valoare de 1000 lei  ( cantitati insuficiente de produse dezinfectante; nu exista paravan despartitor intre 

sofer si pasageri) 

- 15 sali de jocuri de noroc   

Pentru neconforitatile constatate au fost  aplicate  2 avertismente  , conform Ordonantei nr. 2/2001 

-targuri saptamanale de pe raza jud. Gorj  – 20  de actiuni   

- 8 Uat-uri  

-2 farmacii  

-1 club sportiv  

-1 second hand : 

1 sanctiune contraventionala  , persoana  fizica ,  conform  Legii 55/2020   art. 66 lit. a ,  in valoare de  

2500 lei ,  nerespectarea  de catre persoanele  fizice  a masurilor individuale de protectie a vietii  

 

A fost emisa  Decizie  de suspendare  nr. 54 din 8.10.2020  pentru  Targul saptamanal Stoina  

Primaria com. Stoina a notificat DSP Gorj cu remedierea  deficientelor . 

 

Au fost initiate 2 actiuni in Targul auto  

 

Au fost intocmite  un numar de  53  planuri  de masuri  pentru prevenirea si  limitarea infectiilor cu 

virusul SARS CoV 2 si a restrictiilor impuse de starea de alerta  pentru : institutii culturale , UAT –ri 

locale, operatori economici , manastiri (organizare hramuri) 

 

                                           V .COSMETICE  
 

1.In cadrul actiunii de control MS-ISS  nr. 157/ 19.05.2020   privind verificarea masurilor 

instituite pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei  de COVID -19 , au fost verificate un nr. 

de 19 unitati de  coafura , manichiura si pedichiura  si nu au fost constatate neconformitati . 

A efectuat 1 control privind conformitatea produselor cosmetice si a fost recoltat un produs: 

Gel pentru igiena intima de la Lactacid, spre a fi analizat conform P.N 

 

2.In cadrul actiunii tematice  de control pentru verificarea produselor cosmetice  , desfasurata 

in perioada 16.11-27.11.2020 ,  urmare adresei  MS-ISS  nr. 476/05.10.2020   si inregistrata la DSP 

Gorj cu nr. 11650 / 8.10.2020 , au fost controlate  3 unitati desfacere si verificate   10 produse 

cosmetice : 

-4 sampon  

-2 produse pasta de dinti  
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-3 creme ( 2 fata si 1 de maini )  

-1 produs servetele pentru copii  

 

Au fost recoltate 4 produse cosmetice : 

- Pasta de dinti COLGATE ADVANCED WHITE 1X100 ML ; sigiliu DSP Gorj nr.448 pentru 

CRSP CLUJ; 

- Servetele umede PAMPERS FRESH CLEAN,  sigiliu DSP Gorj nr. 826 pentru Laborator 

DSP BUZAU; 

- Sapun lichid DOVE CARRING HAND WASH , sigiliu DSP Gorj nr.826, pentru Laborator  

DSP BUZAU; 

- Crema de maini NIVEA HAND CREAM, sigiliu DSP Gorj nr.826, pentru Laborator  DSP 

BUZAU. 

 

 

 

 

 

                                   VI.PRODUSE BIOCIDE   
 

1.Au fost  controlate si inspectate   56 unitati   si  verificate   102  produse  biocide  :   32 TP1 , 55  

TP2  ,  12 TP4 , 3 TP5 , 1TP 14 , 2 TP18 

Nu au fost constatate neconformitati care sa contravina legislatiei sanitare in vigoare . 

 

2. In cadrul actiunii tematice de control la producatori , detinatori de avize , distribuitori , utilizatori 

de produse bocide  au fost  controlati si inspectati   18  utilizatori din care 6 unitati sanitare cu paturi  si  

verificate  54  produse  biocide  :  19 TP1 , 34 TP2 , 1 TP4. 

 Avand in vedere adresa MS – ISS nr. 17188/31.03.2020 , inregistrata la DSP Gorj cu nr. 

4269/31.03.2020 , privind efectuarera actiunii tematice de  control la producatori , detinatori de avize , 

distribuitori , utilizatori de produse biocide ,  s-a recoltat      produsul  CLOROM ( TP2 ) insotit de 

Aviz nr. 4450BIO/02/12.24 si Avizul de extindere emis in data de 16.11.2019 , inregistrate in RPB 

Ianuarie 2020 pentru a fi examinata activitatea fungicida la CRSP Iasi ( PV recoltare nr. 252/4.05.2020 

) si activitatea bactericida la DSP Ialomita ( PV de recoltare nr. 253/4.05.2020 ). 

 

3.Urmare a adresei MS – ISS nr. 17401/02.04.2020 , inregistrata la DSP Gorj cu nr. 95/P/ 

03.04. 2020,  s-a efectuat actiune de control  la distribuitorul  SC MERTECOM SRL cu sediul in  Tg-

Jiu  privind produsul biocid  DEZINFECTANT EFEKT BACTISEPT   produs de compania  SC 

SINTROM SRL BACAU ,    s-au verificat fisele de magazie si s-a constatat ca , in perioada 

01.01.2020 – 04.04.2020 , unitatea mai sus mentionata a  comercializat un nr. de 925 bidoane de 5 l 

din produsul biocid   DEZINFECTANT EFEKT BACTISEPT  .  

A fost aplicata sanctiune contraventionala , persoana juridica ,  SC MERTECOM SRL , 

conform Hotararii nr.  617/2014 , art. 14 , lit. b , in valoare de 15 000 lei , pentru nerespectarea 

prevederilor art. 52 din Regulamentul UE nr.  528 / 2012 referitoare la perioada de gratie pentru 

eliminarea , punerea la dispozitie pe piata si utilizarea stocurilor existente . 
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VII.UNITATI DE INVATAMANT 
 

1.Actiuni proprii de control  

In cadrul actiunii au fost verificate : 

-14   unitati pentru anteprescolari si prescolari  

-8 unitati de invatamant primar si gimnazial  

 -1 recontrol unitate de invatamant liceal  

-2 chioscuri incinta unitati de invatamant  pe produs si meniu conform Legii 123   

-1 unitate invatamant liceal  

-3 blocuri alimentare proprii unitatii (unitati pentru anteprescolari si prescolari) 

 Pentru neconformitatile constatate au fost aplicate 3 avertismente si 5 sanctiuni contraventionale in 

valoare de 10 400 lei  . 

 

2.Au fost solutionate  2 sesizari pe unitati de invatamant ; 

A fost aplicat 1 avertisment , persoana juridica , Gradinita cu program prelungit nr. 1 Tg-Jiu – 

conducerea unitatii nu a informat in scris DSP Gorj privind monitorizarea si reabilitarea structurii 

Gradinitei cu program normal nr. 20 Tg-Jiu cat si preluarea prescolarilor de catre Gradinita cu program 

prelungit nr. 1 Tg-Jiu 

 

3.Actiune de control in unitatile de invatamant preuniversitar si in chioscurile din incinta 

acestora pentru verificarea respectarii legislatiei privind alimentatia sanatoasa in unitatile de 

invatamant preuniversitar si acordarea de fructe , produse lactate si de panificatie pentru elevi in 

unitatile de invatamant preuniversitar au fost verificate :  

-Scoala Gimnaziala Danciulesti  

A fost aplicata sanctiune contraventionala , conform HGR 857/2011  , persoana fizica , in 

valoare de 1600 lei , art. 42 , lit. i – monitorizare necorespunzatoare a temperaturii la agregatele 

frigorifice   

-Scoala Gimnaziala ,,C-tin. Brancusi „ Tg-Jiu   

A fost  aplicat avertisment , persoana fizica , conform OUG nr. 2/2001 , art. 7 - monitorizare  

necorespunzatoare a temperaturii la data si ora controlului  

-2 chioscuri  incinta Sc. Gimnaziala ,,C-tin. Brancusi „ Tg-Jiu 

-Scoala Gimnaziala nr. 1  Motru  

 -1 unitate de invatamant anteprescolari  

A fost  aplicat avertisment , persoana fizica , conform OUG nr. 2/2001 , art. 7 – completare 

necorespunzatoare a registrului privind regulile de igiena in blocul alimentar  

  

4.In cadrul actiunii de control nr. 157/ 19.05.2020   privind verificarea masurilor instituite 

pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei  de COVID -19 , au fost verificate un nr. de: 

- 4  unitati de invatamant    

-1 tabara 

nu au fost constatate neconformitati 

 

Totodata , cum in aceasta  perioada  s-au desfasurat Festivitatile de premiere absolvire clasa a 

VIII-a , clasa XII-a , postliceala , evenimente organizate in aer liber in incinta Stadionului Municipal 

Tg-Jiu , au fost efectuate actiuni de inspectie privind respectarea masurilor pentru prevenirea 

raspandirii COVID – 19. 

 

5. In perioada 7.09.2020 – 13.09.2020 , inspectorii sanitari  au participat  in comisie mixta 

conform Ordinului  emis de Institutia Prefectului  nr. 273/2020  , impreuna cu reprezentanti  ISJ  Gorj , 

Institutia Prefectului , ISU Gorj  ,  la  verificarea  stadiului de pregatire a unitatilor de invatamant din 

judetul Gorj , privind asigurarea conditiilor de siguranta epidemiologica pentru prevenirea 

imbolnavirilor cu virusul SARS Cov 2  inainte de deschiderea anului scolar 2020 – 2021 . 

 

 



67 
 

Au fost verificate un nr. de 266  unitati de invatamant coordonatoare si structuri. 

 

6. In cadrul actiunii tematice de control in unitati de invatamant preuniversitar ( crese , 

gradinite , scoli si scoli speciale ) , cabinete medicale scolare , unitati de catering care asigura masa in 

unitatile de invatamant preuniversitar , desfasurata in perioada  14.09-25.09.2020 , respectiv 

verificarea masurilor instituite pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei  de COVID -19 , 

au fost verificate 19 unitati de invatamant:  

- 2 crese;  

- 6 unitati de invatamant primar si gimnazial;  

- 2 unitati de invatamant liceal;  

- 9 gradinite (8 cu program normal si 1 cu program prelungit) ; 

-  3 cabinete medicale scolare ; 

- 3 blocuri alimentare. 

 Nu au fost constatate neconformitati. 

 

7.In perioada 14.10.2020 – 23.10.2020 , inspectorii sanitari  au participat  in comisie mixta , 

conform Ordinului  emis de Institutia Prefectului  nr. 293/2020   , impreuna cu reprezentanti  ISJ  Gorj  

si Institutia Prefectului , privind modul de aplicare si respectare  a prevederilor ORD comun MEC/MS 

nr. 5487/1494/2020   la nivelul gradinetelor din jud. Gorj  

Au fost verificate un nr. de 52 de unitati de invatamant prescolar 

 

 

 

8.-In cadrul actiunii tematice de control pentru verificarea respectarii legislatiei in vigoare 

privind normele de igiena din unitatile de invatamant universitar , desfasurata in  perioada  5.10 -

19.10.2020  , au fost verificate  2  unitati de invatamant  universitar in care au fost inspectate  :  

  -6 facultati  

 - 33 sali de curs  

 - 39 laboratoare  

 -1 cabinet medical  

 -1 internat  

           - 1 sala sport     
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       VIII .UNITATI SANITARE  
1.Actiune tematica de control in unitatile sanitare cu paturi publice si private pentru verificarea 

respectarii planurilor de conformare si a planurilor operationale in unitatile sanitare cu paturi publice si 

private , desfasurata in perioada 6.01-31.01.2020 

 S-au efectuat actiuni de control  in  7 unitati sanitare cu paturi  publice   care detin  ASF cu 

program de conformare. 

Pentru neconformitatile constatate  au fost aplicate 1 avertisment si 4   sanctiuni  

contraventionale   in valoare de  23 600 lei   

 

2.Actiune de control igienico-sanitar la  -SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „ TUDOR 

VLADIMIRESCU’’  care detine  ASF fara program de conformare . 

Pentru neconformitatile constatate  au fost aplicate : 1 avertisment si 2  sanctiuni 

contraventionale in valoare de 4000 lei .   

 

3.Au fost efectuate 11 actiuni de recontrol la termene : punctele de recoltare ale laboratoarelor 

de analize medicale si  la unitate socio -medicala pentru varstnici 

  Au fost aplicate: 

-1 sanctiune contraventionala , persoana fizica , conform HGR 857/2011 , cu modificarile si 

completarile ulterioare , art. 31 , lit. g  , in valoare 2400 lei – gestionare necorespunzatoare a deseurilor 

rezultate din activitatea medicala . 

-1 avertisment , persoana fizica , conform OUG  nr. 2 /2001 , art. 7- inscriptionare 

necorespunzatoare a recipientilor pentru colectarea deseurilor medicale  

 

4.Actiune de control a asistentei medicale a mamei si copilului la  medicii  de familie , privind 

derularea Programului National de sanatate a mamei si copilului   (acordarea de lapte praf pentru 

sugarii 0-12 luni )  

Au fost verificate si inspectate  10 cabinete de medicina de familie si 1 cabinet medical scolar ; 

nu au fost constatate neconformitati   

 

5.Au fost  solutionate   29  sesizari si autosesizari  la :  unitati sanitare cu paturi , serviciul de 

ambulanta , ambulatoriu integrat SJU Tg-Jiu , laborator medicina legala SJU Tg-Jiu , laborator privat 

analize medicale  , centre de dializa , SJU Tg-Jiu – Sector COVID – 19 , Spitalul de Urgenta Tg-

Carbunesti – spital suport   

Au fost aplicate : 

Au fost aplicate 12  sanctiuni : 2 avertismene  si  10  sanctiuni contraventionale in valoare de 

87 000 lei  

 

6.Actiune de control pentru verificarea implementarii Metodologiei de supraveghere a infectiei 

umane cu noul coronavirus ( 2019-nCOV ), ca urmare a instruirii medicilor epidemiologi si asistenti de 

igiena  din unitatile sanitare cu paturi  , din data de 4.02.2020 , instruire initiata de DSP Gorj – 

Compartiment Supravegherea si Controlul Bolilor Transmisibile  . 

Au fost verificate 7 unitati sanitare cu paturi . 

Pentru neconformitatile constatate au fost aplicate 7  sanctiuni contraventionale in valoare de 

102 000 lei.  

 

La Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu au fost efectuate actiuni de control la : 

                -Sectia de Boli Infectioase  

Pentru neconformitatile constatate :  

Au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale in valoare de 12 000 lei . 

 

                    -Sectiile ATI I si ATII  

 -Au fost verificate din nou stocurile de echipamente , materiale de curatenie si substante 

dezinfectante la nivelul intregii unitati sanitare cu paturi  
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-Au fost verificate existenta si implementarea  de masuri si  proceduri . 

 Avand in vedere faptul ca nu au fost actualizate procedurile operationale mentionate mai sus la 

nr. 10,11 si 12 ,  a fost impus termen de remediere si aplicat 1 avertisment , persoane fizica , conform 

OUG nr. 2/2001 . 

 

De asemenea a fost aplicata 1 sanctiune contraventionala , persoana fizica , conform HGR 

857/2011 cu modificarile si completarile ulterioare in valoare de 1400 lei , art. 31 , lit . d  -  nu au fost 

igienizate spatiile de stocare a deseurilor rezultate din activitatea medicala . 

 

-control la nivelul cabinetului de medicina dentara UPU - SJU Tg-Jiu 

 

7.Actiunea tematica de control  privind conditiile de functionare in  unitatile  de dializa publice 

si private ,  desfasurata in perioada  03.02-28.02.2020 . 

In cadrul actiunii tematice de control  au fost verificate  2 centre de dializa privata   , 

catagrafiate la nivelul jud. Gorj  si Statia de hemodializa de la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta 

Tg-Jiu nr. 3. 

Au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale , persoana fizica ,  conform HGR 857/2011, 

art.41,lit. e, in valoare de 6000 lei. 

 

8.Au fost efectuate verificari ale activitatii asistentilor medicali comunitati si mediatori sanitari 

, personal medical  care isi desfasoara activitatea in cadrul primariilor  

Localitati: Turcinesti , Schela , Bumbesti Jiu , Alimpesti , Bumbesti Pitic , Bengesti Ciocadia  

 

9.Actiuni proprii de control in unitatile sanitare cu paturi privind : 

-Verificarea respectarii precautiunilor universale de catre personalul medical si auxiliar , in 

contextul epidemiologic actual   

Au fost verificate  un nr. de 35 de sectii si compartimente  la 4 unitati sanitare cu paturi  

Au fost aplicate 2 sanctiuni  in valoare de 2000 lei fiecare , persoana fizica , conform HGR 

857/2011 cu modificarile si completarile ulterioare  , art. 32 lit. k , echipament de protectie incomplet  

-Verificarea implementarii Metodologiilor  de supraveghere a infectiei umane cu noul 

coronavirus ( 2019-ncov ) 

Au fost verificate  un nr. de 36 de sectii si compartimente  la 6 unitati sanitare cu paturi  

 

10. In conformitate cu adresa MS – ISS nr. NT 1310/23.04.2020 pentru verificarea modului de 

achizitionare a echipamentelor medicale au fost verificate un nr. de 6 unitati sanitare cu paturi.  

 

11. In cadrul actiunii de control nr. 157/ 19.05.2020   privind verificarea masurilor instituite 

pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei  de COVID -19 , au fost verificate un nr. de: 

  - 4 unitati sanitare cu paturi  

 - 27  cabinete de medicina dentara   si nu au fost constatate neconformitati . 

 -cabinetul medical din cadrul Complexului  de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica pentru adulti   

 - 5 centre de permanenta 

 -1 centru de dializa  

 

Pentru neconformitatile constatate au fost aplicate 

- 1 sanctiune contraventionala ,  persoana fizica , conform HGR 857/2011  , art.18, lit i , pct. ii  

in valoare 6000 lei , gestionare necorespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatea medicala . 

- 1 sanctiune contraventionala , persoana fizica , conform HGR 857/2011, art.32, lit.f, in 

valoare 2000 lei ,  necunoasterea de catre  personalul auxiliar a  tehnicilor de curatenie si dezinfectie  

 

12.Actiune de inspectie si control privind activitatile care se desfasoara in cadrul Planului de 

actiune ,, RETROVIRUS,, pentru respectarea legislatiei la regimul deseurilor periculoase provenite din 

activitatile medicale in contextul masurilor luate impotriva raspandirii virusului SARS COV-2,  

desfasurata in perioada  9.06-1.07.2020    la nivelul  celor 2 unitati sanitare cu paturi  stabilite in ORD 
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nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei 

de coronavirus COVID – 19 , a listei spitalelor care asigura asistenta medicala pacientilor testati 

pozitiv cu virusul SARS CoV 2 in faza I si in faza a  II-a si a listei cu spitalele de suport pentru 

pacientii testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARS CoV 2 , cu modificarile si completarile ulterioare 

, dupa cum urmeaza  :  

-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU , NR. 1- Sectia de Boli Infectioase   - spital 

faza a II-a  

Pentru nerespectarea recomandarilor si termenelor acordate pentru amenajerea si igienizarea 

spatiului de stocare temporara a deseurilor rezultate din activitatea medicala conform prevederilor 

ORD MS nr. 1226/2012  a fost aplicata 1 sanctiune contraventionala , persoana juridica , in valoare de 

25 000 lei , conform HGR 857/2011 , art. 4 lit. b  

          -SPITALUL ORASENESC DE URGENTA  TG-CARBUNESTI – spital suport pacienţi 

COVID-19 pozitiv sau suspecţi.Nu au fost constatate neconformitati  

 

13. Actiune de control ,  desfasurata in perioada 24.06-30.06.2020 ,  pentru verificarea 

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

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

din cadrul unitatilor sanitare cu paturi care au in structura UTS , dupa cum urmeaza:    

In timpul actiunii de inspectie si control nu au fost constatate neconformitati . 

De asemenea au fost verificate : 

-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU    - spital faza a II-a  

          -SPITALUL  DE URGENTA  TG-CARBUNESTI – spital suport pacienţi COVID-19 pozitiv 

sau suspecţi 

 

14. Urmare  a  adresei  Compartimentului Supraveghere / Control Boli Transmisibile 

inregistrata cu nr. 7549/29.06.2020 , prin care informeaza Serviciul de Control in Sanatate Publica 

privind aparitia a 3 cazuri COVID – 19 la nivelul Sectiei Medicala I si a  unui  caz la nivelul Sectiei 

Gastroenterologie, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Tg-Jiu nr. 3 ,  inspectori din cadrul SCSP 

Gorj  au efectuat  1 actiune de inspectie si control   impreuna cu reprezentanti ai unitatii sanitare.  

 

15. Actiuni de inspectie , avand in vedere Referatul de Aprobare nr. NT 4005 din 18.06.2020, 

inregistrat la DSP Gorj cu nr. 7192/18.06.2020 privind situatia deosebita datorita cresterii numarului 

de imbolnaviri cu coronavirus , pe teritoriul Romania  inspectorii sanitari din cadrul DSP-SCSP Gorj 

Au fost inspectate : 

- 7 unitati sanitare cu paturi 

-2 Centre  de hemodializa  

Pentru nerespectarea  recomandarilor de prioritizare a testarii pentru COVID -19 ,conform 

Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus ( Covid – 19 ) 

actualizata in data de 4.06.2020, se aplica sanctiune contraventionala , persoana juridica , DIAVERUM 

ROMANIA SRL – Centru de dializa Tg-Jiu  , conform HGR 857/2011 cu modificarile si completarile 

ulterioare  art. 30 lit h , in valoare de  30 000    Ron                                     

- 3 Centre rezidential pentru persoane varstnice  

- 5 Centre apartinand  de  DGASPC Gorj  

 

16. Actiuni proprii de control la nivelul centrelor de permanenta  

Au fost verificate 7 centre de permanenta si au fost aplicate 3 sanctiuni contraventionale pentru 

neconformitatile constatate in valoare de 18 000 lei .  

17. In cadrul actiunii tematice de control privind verificarea conditiile de functionare a 

unitatilor de dializa publice si private , actiune  desfasurata in perioada  21.09-21.10.2020   au fost 

verificate  2 centre de dializa privata  , catagrafiate la nivelul jud. Gorj  si Statia de hemodializa de la 

nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Tg-Jiu nr. 3. 

18.In cadrul actiunii tematice de conrol privind verificarea respectarii  normelor de 

supraveghere , prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in centrele rezidentiale 
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pentru copii / tineri cu deficiente neuropsihiatrice ,  actiune desfasurata in perioada  23.09.2020 – 

9.10.2020  si centrele rezidentiale pentru varstnici , actiune desfasurata in perioada 12.10.2020 – 

30.10.2020 , au fost verificate 2 centre rezidentiale  : Asociatia CASA SF. TOMA NOVACI   si  

Fundatia  PRO SATUL  TG-JIU . 

 

19. In  conformitate cu   adresa  MS – ISS nr. 563/16.11.2020 si inregistrata la DSP Gorj cu nr. 

14089 /16.11.2020  de constituire a comisiei mixte de control tematic care,  incepand cu data de 

16.11.2020  va efectua controale tematice la toate sectiile ATI  inclusiv cele destinate bolnavilor de 

COVID – 19 din unitatile sanitare   , inspectorii sanitari din cadrul DSP- SCSP Gorj  au efectuat   

impreuna cu reprezentanti  ISU  Gorj si ISCIR   , in  perioada 16.11.2020 – 25.11.2020  actiuni de 

cotrol  la  unitatile sanitare cu paturi de pe raza judetului Gorj care au facut obiectul adresei mai sus 

mentionate  : 

  

 1.SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA  TG-JIU  NR. 1  , 2 si 3  

    SJU nr. 1 spital faza II – Sectii ATI  

           2.SPITALUL DE URGENTA  TG-CARBUNESTI- Sectie ATI – spital suport COVID  

 3.SPITALUL ORASENESC ROVINARI-Compartiment ATI  

 4.SPITALUL ORASENESC TURCENI-Compartiment ATI  

5.SPITALUL ORASENESC NOVACI , spital COVID  -Compartiment ATI  

6.SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU –Compartiment ATI 

 7.SPITALUL MUNICIPAL MOTRU – Compartiment ATI  

 

20. Urmare  adresei Centrului Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei Gorj   nr. 

2440993/17.12.2020  , inregistrata la DSP Gorj cu nr. 15730/18.12.2020,  privind Planul de 

desfasurare pentru organizarea amenajarii Centrelor de vaccinare impotriva COVID – 19 de pe 

teritoriul judetului Gorj pentru indrumarea reprezentantilor autoritatilor publice locale si a spitalelor , 

impreuna cu reprezentantii ISU Gorj,  au fost verificate si inspectate 19 locatii identificate ca posibile 

centre de vaccinare de pe raza jud. Gorj . 

 

21.Urmare a adresei MS- ISS nr. 489/8.10.2020 , inregistrata la DSP Gorj cu nr. 

11777/8.10.2020 si a Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1757/14.10.2020 privind aprobarea 

desfasurarii actiunii tematice de control incrucisat in unitatile sanitare cu paturi ( spitale judetene si 

institute ) , pentru verificarea respectarii asigurarii asistentei medicale acordate pacientilor in contextul 

epidemiei COVID -19 ,  o echipa de inspectori din cadrul DSP – SCSP Gorj a efectuat actiune de 

inspectie , in perioada 26.10.2020 – 30.10.2020 , la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau. 

 

22.Monitorizare zilnica paturi ATI , conform ORD 1918/11.2020 : Spitalul Judetean de 

Urgenta Tg-Jiu  si Spitalul de Urgenta Tg-Carbunesti – spital suport : 104   controale  

 

 

 

 

IX.DESEURI PERICULOASE  
Au fost efectuate  8 verificari privind  gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din 

activitatea medicala  

 Pentru neconformitatile constatate a fost aplicata 1 sanctiune contraventionala in valoare de 

25.000 lei . 
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X. SALOANE DE INFRUMUSETARE 

 
In cadrul actiunii de control MS-ISS nr. 157/ 19.05.2020   privind verificarea masurilor 

instituite pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei  de COVID -19 , au fost verificate  un 

numar de 3  saloane de infrumusetare. 

Nu au fost constatate neconformitati  

 

                                   

 

 XI.Prestari servicii in unitatile sanitare  

 
In cadrul actiunii  tematice de control  in unitatile sanitare cu paturi publice si private pentru 

verificarea respectarii planurilor de conformare si a planurilor operationale in unitatile sanitare cu 

paturi publice si private   a fost efectuata actiune de inspectie la  1 operator economic care efectueaza 

servicii de catering  la unitate sanitara cu paturi  

A fost aplicata sanctiune contraventionala , persoana fizica , conform HGR 857/2011 , cu modificarile 

si completarile ulterioare , art. 41 lit. e , in valoare de 3000 lei – nerecoltarea si nepastrarea  

corespunzatoare a probelor alimentare 

 

    XII . APA DE IMBAIERE  
In cadrul actiunii de control nr. 157/ 19.05.2020   privind verificarea masurilor instituite pentru 

prevenirea si combaterea efectelor pandemiei  de COVID -19 , au fost verificate un nr. de 9  piscine   

si nu au fost constatate neconformitati  

 

 

XIII. Nr. sesizari rezolvate = 265 
 

XIV. Monitorizare permanenta , evaluare si echipare suspecti din 22 centre de caratina  

coordonatate de catre inspectorii SCSP  

 

XV.Inspectorii sanitari au participat la  134 actiuni  organizate de  IPJ Gorj ,impreuna cu 

DSVSA ,  unde au fost monitorizati   operatori economici :    terase , retaileri  ,  restaurante cu 

evenimente , targuri saptamanale , sali jocuri de noroc ,  etc. , avand ca obiect prevenirea si limitarea 

riscului de transmitere a infectiei cu SARS Cov 2.  
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CONCLUZII  
 

In     ANUL  2020  inspectorii sanitari si asistentii inspectori  SCSP    au 

efectuat un nr. de  2136  controale si recontroale  ,  din care :  
 

-Domeniul alimentului   =  523 unitati  controlate ; au fost recoltate un nr. de : 

2 probe ( ape potabile si  minerale imbuteliate  ) si verificate 40 produse din punct de 

vedere al etichetarii  si 19 declaratii de conformitate  

3 probe MCA  si verificate 39 produse din punct de vedere al etichetarii    

1 proba ciuperci 

-Unitati centrale si locale de aprovizionare cu apa potabila = 50 

 recoltari probe apa =  32  probe recoltate  

-Unitati de turism = 90 

-Controale privind mediul de viata al populatiei =  316 

au fost emise 4  suspendari de activitate 

-Unitati cosmetice si infrumusetare  = 26 unitati  

au fost verificate  un nr. de  11 produse cosmetice si recoltate 5 probe  

-Produse biocide = 95 utilizatori   

 au fost verificate  un nr. de  160 produse biocide  

-Unitati de invatamant   = 378 unitati si 4 controale pe produs si meniu  

 A fost efectuat 1 recontrol   

-Unitati sanitare = 364 

  au fost efectuate 13 recontroale   

-Prestari servicii unitati sanitare = 1 control si 1 actiune de recontrol 

- Piscine  = 9  

 -Sesizari rezolvate , adresate institutiei  = 265 

   

-In urma actiunilor de inspectie si  control efectuate , pentru deficientele constatate  au fost 

aplicate un nr. de   208    sanctiuni , din care :  

- 174   sanctiuni contraventionale in valoare de  596 300   Lei   

-  34  avertismente   

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

 

-Au fost verificate 13 localitati de pe raza jud. Gorj  : 65 adrese /128 persoane , privind  

respectarea  regulilor de izolare la domiciliu , impreuna cu reprezentanti ai IPJ Gorj 

-Pentru nerespectarea regulilor de izolare la domiciliu au fost aplicate un nr. de 6 sanctiuni 

contraventionale la 6 persoane fizice , conform HGR 857/2011  cu modificarile si completarile 

ulterioare , art. 34 , lit. m , in valoare de 20 000 lei  fiecare = 120 000 lei  

-Au fost verificate un nr. de 75 de locatii in vederea cazarii persoanelor carantinate . 

 

- S-a realizat  monitorizarea permanenta a persoanelor carantinate  –  prin coordonarea de catre 

inspectorii sanitari  a 22 centre de carantina  , conform deciziilor emise de DSP Gorj   

 

-Inspectorii sanitari din cele 22 centre  de carantina au participat  la efectuarea  triajului 

epidemiologic  si cazarea persoanelor carantinate.   

 

La nivelul  celor  22 centre de carantina , a fost verificat de catre  inspectorii sanitari , modul de 

colectare si decontaminare a lenjeriei utilizate la cazare  precum si modul de gestionare a 

deseurilor cu potential periculos.  
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-InspectoriI  sanitari din cadrul SCSP Gorj au participat la  recoltarea de  probe – exsudate 

nazofaringiene- la persoane cu suspiciune coronavirus. 

 

-Au  efectuat raportări  și centralizări zilnice  a persoanelor carantinate  către Instituția 

Prefectului , Consiliul Județean Gorj - Centrul Județean de Coordonare și Conducere  a 

Intervenției  , DSU Gorj  , Primaria Mun. Tg-Jiu  . 

 

Inspectorii sanitari din cadrul SCSP Gorj  au avut atribuții și responsabilități în cadrul 

activității de supraveghere și monitorizare a îmbolnăvirilor cu coronavirus COVID – 19 : 

eliberare adeverințe avize epidemiologice , evidențe buletine probe , completare și transmitere 

machete către INSP   

 

-Inspectorii sanitari au participat la  134 actiuni  organizate de  IPJ Gorj , impreuna cu DSVSA ,  

unde au fost monitorizati   operatori economici :    terase , retaileri  ,  restaurante cu evenimente 

, targuri saptamanale , sali jocuri de noroc ,  etc. , avand ca obiect prevenirea si limitarea 

riscului de transmitere a infectiei cu SARS Cov 2.  

  

 

 

 

       ASISTENTA MEDICALA SI COMUNITARA  

 

Asistența medicală comunitară este reglementată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.18 din 27 

februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară, Legea nr.180/2017 pentru aprobarea OUG 

18/2017, Hotărârea nr.324 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, H.G.459/2010 

pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-

socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară. Aceste acte normative 

stipulează ansamblul de activități și servicii de sănătate organizate la nivelul comunității, pentru 

soluționarea problemelor medico-sociale ale individului.  

Asistența medicală comunitară se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale se realizează pe 

baza nevoilor medico-sociale identificate prin catagrafia populaţiei aparţinând grupurilor vulnerabile 

din comunităţi, fiind în concordanţă cu politicile şi strategiile guvernamentale, precum şi cu cele ale 

autorităţilor administraţiei publice locale. 

Asistenţa medicală comunitară cuprinde ansamblul de programe, servicii de sănătate şi acţiuni 

de sănătate publică furnizate la nivelul comunităţilor cu scopul creşterii accesului populaţiei şi, în 

special, al grupurilor vulnerabile, inclusiv a celor de etnie romă, la servicii de sănătate, în special la 

cele centrate pe prevenire. 

Scopul asistenţei medicale comunitare constă în îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 

prin asigurarea echitabilă a accesului la servicii de sănătate a tuturor persoanelor din fiecare 

comunitate, indiferent de statutul socioeconomic, nivelul de educaţie, amplasarea acesteia în mediul 

rural sau urban sau de distanţa faţă de furnizorul de servicii medicale. 

Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de asigurarea de servicii de asistenţă 

medicală comunitară a populaţiei, în special a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile din punct 

de vedere medical, economic sau social, în condiţiile legii şi în limitele resurselor umane şi financiare 

existente. 
Beneficiarii activității de asistență medicală comunitară sunt: comunitatea locală dintr-o arie geografică 

definită: municipiul, oraşul şi comuna, iar în cadrul acesteia, în mod deosebit, categoriile de persoane 

vulnerabile, care se află în cel puțin una din următoarele situații: nivel economic sub pragul sărăciei; şomaj, 

nivel educaţional scăzut; diferite dizabilităţi, boli cronice; boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente 

paleative; graviditate; copiii (sub 18 ani) sau persoanele de vârsta a treia; fac parte din familii monoparentale; au 

risc de excluziune socială. Aceste persoane sunt ajutate indiferent dacă au sau nu asigurare medicală. 
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Având în vedere situaţia epidemiologică apărută la nivel naţional, precum şi la nivelul judeţului 

Gorj, de la declanşarea stării de urgenţă până în prezent şi datorită personalului insuficient din 

structura Direcţiei de Sănătate Publică Gorj, dar şi a faptului că reţeaua de asistenţă medicală acoperă 

99% din totalul localităţilor  din  judeţ, DSP Gorj a beneficiat de ajutorul asistenţilor medicali 

comunitari în activităţile desfăşurate în scopul limitării răspândirii virusului SARS-CoV-2, aceştia 

fiind încă de la început o resursă importantă care a sprijinit în permanenţă desfăşurarea activităților 

specifice Compartimentului de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile din 

cadrul DSP Gorj. Pe perioada pandemiei o parte din aceştia sunt detaşaţi la DSP şi îşi desfăşoră 

activitatea sub coordonarea medicului epidemiolog din DSP. Astfel, pe perioada stării de urgenţă s-au 

aflat în centrele de carantină,  iar de când a început starea de alertă aceştia participă la efectuarea 

anchetele epidemiologice şi monitorizează persoanele izolate/carantinate. 

 Precizăm faptul că, tot personalul implicat în acordarea asistenţei medicale comunitare a 

răspuns necondiţionat, cu responsabilitate, promptitudine și profesionalism, la toate solicitările venite 

din partea DSP Gorj şi a tuturor instituţiilor implicate în acest context, reprezentând o resursă deosebit 

de importantă la nivel comunitar. 

Dezvoltarea rețelei de asistență medicală comunitară reprezintă pentru Direcția de Sănătate 

Publică Gorj o prioritate și a fost inclusă permanent în Strategiile pe termen scurt și lung, acordându-se 

o atenție deosebită asistenței medicale preventive și creșterii accesului la servicii medicale de calitate a 

populației asigurate, dar în mod deosebit a populației neasigurate medical. 

Concret, în județul Gorj rețeaua de asistență medicală comunitară s-a dezvoltat atât în mediul 

urban cât și în  rural, astfel această rețea cuprinde 134 asistenți medicali comunitari și 14 mediatori 

sanitari în 69 localități (9 localități urbane și 60 localități rurale) din totalul de 70 localități ale 

județului Gorj, populaţia care nu beneficiază de serviciile AMC este cea din comuna Jupânești. 

Evoluția AMC Gorj: 2013 - 20 AMC în 20 localități și 7 MSR în 5 localități; 2014 - 21 AMC în 

21 localități și 8 MSR în 6 localități; 2015 - 46 AMC în 45 localități și 7 MSR în 6 localități; 2016 - 

103 AMC în 65 localități și 14 MSR în 12 localități; 2017 - 127 AMC în 68 localități și 15 MSR în 13 

localități; 2018 - 130 AMC în 68 localități și 14 MSR în 12 localități; 2019 - 132 AMC în 68 localități 

și 14 MSR în 12 localități; 2020 - 134 AMC în 69 localități și 14 MSR în 12 localități. 

Și în anul 2020, Ministerul Sănătății, prin structurile descentralizate, respectiv  direcțiile 

județene de sănătate publică, a aprobat și a asigurat finanțarea pentru rețeaua de asistență medicală 

comunitară din județul Gorj.  

Asistenții medicali comunitari din toate cele 69 localități au dus la îndeplinire atribuțiile care le 

revin conform legii, facilitând accesul non discriminatoriu al persoanelor din grupul țintă la serviciile 

de sănătate și contribuind la îmbunătățirea comunicării dintre autoritățile sanitare/medicale și 

beneficiar. 

 Activitățile desfășurate conform atribuţiilor din fişa postului: 

- identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct de vedere 

medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și evaluarea, 

respectiv determinarea nevoilor de servicii de sănătate ale acestora; 

- furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară  către membrii comunității, în special către 

persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social; 

- participarea la desfășurarea diferitelor acțiuni colective de pe teritoriul comunității: vaccinări, 

programe de screening populațional și implementarea programelor naționale de sănătate, inclusiv 

mobilizarea populației pentru participarea la programele de vaccinări și controalele medicale 

profilactice;  

- semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia 

activităților în teren și participarea la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor 

focare de infecții;  

- identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie și transmiterea informațiilor despre 

acestea către medicul de familie, cu precădere a copiilor și a gravidelor în scopul obținerii calității de 

asigurat de sănătate și a asigurării accesului  acestora la servicii medicale; 
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- supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului și a copilului mic și promovarea alăptării și 

practicilor corecte de nutriție; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medical sau social și 

urmărirea  aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic; 

- identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medical sau social în colaborare 

cu medicul de familie și cu asistenta  medicală a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la 

domiciliul gravidelor și al lăuzelor;  

- identificarea femeilor de vârstă fertilă vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei și 

informarea acestora despre serviciile de planificare familială și contracepție, precum și asigurarea 

suportului de a accesa aceste servicii;  

- monitorizarea și supravegherea în mod activ a bolnavilor  din evidența specială respectiv evidența 

privind tuberculoza, HIV/SIDA, boli rare, prematuri, anemici, persoane cu tulburări mintale și de 

comportament, consumatori de substanțe psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu 

afecțiuni medicale înscrise în registre și evidențe speciale;  

- efectuarea de vizite la domiciliu  pentru asistența medicală a pacientului cronic sau în stare de 

dependență și a vârstnicului, în special a vârstnicului singur, complementar asistenței medicale 

primare, secundare și terțiare;  

- consilierea medicală și socială, în limita competențelor profesionale legale;   

- furnizarea de servicii de asistență medicală de urgență în limita competențelor profesionale legale;  

- direcționarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile către serviciile medicale și  sociale  și 

monitorizarea accesului acestora; 

- organizarea și desfășurarea de acțiuni în comun cu serviciile sociale din primărie și   personal din alte 

structuri  de la nivel local sau județean, în cazul problemelor sociale care pot afecta starea de sănătate 

sau accesul la servicii medicale ale persoanei vulnerabile; 

- identificarea și notificarea autorităților competente a cazurilor de violență domestică, a cazurilor de 

abuz, a persoanelor cu handicap, a altor situații  care necesită intervenția altor servicii decât cele care 

sunt de competența asistenței medicale comunitare; 

- colaborarea cu alte instituții și organizații, inclusiv cu organizații neguvernamentale pentru realizarea 

de programe, proiecte și acțiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile din punct de 

vedere medical, economic sau social; 

- alte activități, servicii și acțiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunității și 

persoanelor din comunitate aparținând grupurilor vulnerabile; 

- întocmirea evidențelor și documentelor utilizate în exercitarea activității, cu respectarea normelor eticii 

profesionale și păstrării confidențialității în exercitarea profesiei; 

- desfășurarea de programe și acțiuni destinate protejării sănătății, promovării sănătății și în directă 

legătură cu determinanți ai stării de sănătate respectiv stil de viață, condiții de mediu fizic și social, 

acces la servicii de sănătate și efectuarea de activități de educație pentru sănătate în vederea adoptării 

unui stil de viață sănătos. 

Conform aplicaţiei online AMCMSR.GOV.RO, populația beneficiară în anul 2020 de 

activitatea asistenților medicali comunitari este reprezentată la nivelul județului Gorj de 88.042 

persoane, dintre care: * persoane adulte 74.925: 9918 beneficiari-cazuri noi, 674 cazuri abordate în 

echipă integrată cu referentul social/asistentul social și  64333 beneficiari monitorizați; * copii 12.373: 

1806 grupa de vârstă 0–1 an, 3181 grupa de vârstă 1–5 ani şi 7386 grupa de vârstă 5–18 ani. 
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FIȘA  GENERALĂ  A  POPULAȚIEI  DESERVITE  DE  CĂTRE  ASISTENȚII 

MEDICALI  COMUNITARI 

 

AMC ( Fișă generală) 

Beneficiar 

nou 

Beneficiar cu 

asistentul/ 

referentul 

social 

Beneficiar 

monitorizat 

Total 9918 674 64333 

02. Femeie de varsta fertila (15 - 45 ani) 996 45 4567 

03. Femeie care utilizeaza metode 

contraceptive 

89 7 594 

04. Varstnic (peste 65 de ani) 1102 67 8591 

05. Persoana neinscrisa la medicul de familie 27 3 185 

06. Caz de violenta in familie 0 0 10 

07. Persoana varstnica fara familie 21 3 806 

08. Persoana varstnica cu nevoi medico-

sociale 

184 27 1481 

09. Adult cu TBC 15 1 94 

10. Adult cu HIV/SIDA 1 1 14 

11. Adult cu dizabilitati 182 45 2563 

12. Administrare medicamente persoane 

vulnerabile 

24 20 491 

13. Adult cu risc medico-social 1769 214 10004 

14. Adult fara familie 10 9 142 

15. Adult cu boli cronice 1060 38 7844 

16. Varstnic cu boli cronice 1394 94 17649 

17. Varstnic cu TBC 4 2 32 

18. Varstnic cu dizabilitati 147 55 2619 

19. Varstnic cu tulburari mintale si de 

comportament 

9 3 129 

20. Varstnic consumator de substante 

psihotrope 

0 0 12 

21. Adult cu tulburari mintale si de 

comportament 

21 6 213 

22. Adult consumator de substante psihotrope 1 0 12 

23. Mama minora 3 1 40 

24. Lauza 35 4 195 

25. Adult (fara probleme medico-sociale) 2809 28 5934 

26. Anuntare pentru screening populational 4 0 7 

27. Caz tratament paliativ (faza terminala) 4 0 33 

28. Planificare familiala 2 0 46 

29. Consiliere preconceptionala 5 1 25 

 

Copil (Fișa raportare) 

 

0-1 an 

 

1-5 ani 

 

5-18 ani 

Total 1806 3181 7386 

01. Nou-nascut (0-27 zile) 172 0 0 

02. Prematur 17 8 0 

03. Copil alimentat exclusiv  la san 298 13 5 

04. Caz boala infectioasa 0 8 18 

05. Copil cu boala cronica 1 7 34 

06. Caz profilaxie rahitism (vitD) 29 3 1 

07. Caz profilaxie anemie (fier) 6 13 21 

08. Copil nevaccinat cf. Calendarului 5 26 38 
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09. Caz HIV/SIDA 0 0 4 

10. Caz TBC in tratament 0 0 0 

12. Caz copil cu nevoi medicale speciale 4 32 178 

13. Caz copil cu nevoi medicale speciale-fara 

certificat de handicap 

1 7 33 

14. Caz copil abandonat 0 2 1 

15. Caz copil dezinstitutionalizat 3 10 27 

16. Caz social 91 394 1086 

17. Caz copil parasit 0 1 1 

18. Copil abuzat 0 1 2 

19. Deces la domiciliu 0 0 0 

20. Deces la spital 0 0 0 

21. Copil cu parinti migranti 4 27 84 

22. Vaccinat conform calendarului 292 453 250 

23. Anuntat la vaccinare 234 234 307 

24. Copil contact TBC 0 1 3 

25. Copil din familie monoparentala 12 81 464 

26. Copil cu dizabilitati 1 62 216 

27. Copil cu tulburari mintale si de 

comportament 

0 2 17 

28. Copil consumator de substante psihotrope 2 3 10 

29. Copil 0-18 ani (fara probleme medico-

sociale) 

580 1628 4317 

30. Anuntare pentru screening populational 0 2 1 

31. Caz tratament paliativ (faza terminala) 0 0 0 

32. Copil neinscris la MF 1 0 3 

33. Copil inscris la MF 53 157 249 

34. Triaj epidemiologic 0 6 16 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Gravida (Fisa raportare) Total Trimestrul 

I de 

sarcina 

Trimestrul 

II de 

sarcina 

Trimestrul 

III de 

sarcina 

01. Gravida cu probleme sociale 52 9 25 18 

02. Gravida cu probleme medicale 

(sarcina cu risc) 

39 5 17 17 

03. Gravida care a efectuat 

consultatii prenatale 

298 36 104 158 

04. Avort spontan 5 4 1 0 

05. Avort medical 2 1 1 0 

06. Nastere inregistrata la domiciliu 0 0 0 0 

07. Gravida minora 24 7 11 6 

08. Gravida neinscrisa la MF 7 1 5 1 

09. Gravida inscrisa de AMC la MF 27 3 11 13 

10. Gravida consiliata 242 29 88 125 

11. Diagnosticare precoce a sarcinii 2 2 0 0 

12. Ingrijiri prescrise de medic 8 2 4 2 
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BOLI RARE (Fisa generala) Beneficiar nou Beneficiar cu 

ref./ asis. social 

Beneficiar 

monitorizat 

Total 1 0 37 

01. AC-trisomie 21 (sindrom Down) 0 0 20 

02. AC-trisomie 13 (sindrom Patau) 0 0 0 

03. AC-trisomie 18 (sindrom Edwards) 0 0 0 

04. AC-anomalii ale cromozomului X 0 0 0 

05. AC-anomalii ale cromozomului Y 0 0 0 

06. AC-sindrom Lejeune (cri du chat) 0 0 0 

07. AC-sindrom Wolf Hirschhorn 0 0 0 

08. AC-sindrom PraderWilli 0 0 0 

09. AC-sindrom Angelman 0 0 0 

10. AC-sindrom Williams 0 0 0 

11. AC-sindrom Rubinstein Taybi 0 0 0 

12. AC-sindrom DiGeorge-

velocardiofacial 

0 0 0 

13. AC-retinoblastom 0 0 0 

14. AC-nefroblastom 0 0 0 

15. AC-sindrom Beckwith Wiedemann 0 0 0 

16. AC-alte anomalii cromozomiale 0 0 3 

17. G-osteogeneza imperfecta 0 0 0 

18. G-boala Fabry 0 0 0 

19. G-boala Pompe 0 0 0 

20. G-boala Gaucher 0 0 0 

21. G-tirozinemie 0 0 0 

22. G-mucopolizaharidoza tip II 

(sindromul Hunter) 

0 0 0 

23. G-mucopolizaharidoza tip I (sindromul 

Hurler) 

0 0 0 

24. G-afibrinogene miecongenitala 0 0 0 

25. G-sindrom de imunodeficienta primara 0 0 0 

26. G-epidermoliza buloasa 0 0 0 

27. G-fenilcetonurie sau deficit de 

tetrahidrobiopterina (BH4) 

0 0 0 

28. G-scleroza tuberoasa 0 0 2 

29. G-scleroza lateral amiotrofica 0 0 0 

30. G-mucoviscidoza 0 0 1 

31. G-distrofie musculara Duchenne si 

Becker 

1 0 0 

32. G-angioedemereditar 0 0 0 

33. G-neuropatie optica ereditara Leber 0 0 0 

34. G-thalassemia 0 0 0 

35. G-boala Wilson 0 0 0 

36. G-sindrom Marfan 0 0 0 

37. G-hemofilie 0 0 3 

38. G-sindrom Niemann Pick 0 0 0 

39. G-sindrom Rett 0 0 3 

40. G-sindrom Noonan-rasopatie 0 0 0 

41. G-neurofibromatoza 0 0 0 
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42. G-boala Huntington 0 0 0 

43. G-alte boli genetice 3 0 8 

    

 

În exercitarea atribuțiilor, în perioada raportată, asistenții medicali comunitari au mai desfășurat 

următoarele acțiuni: 

- sprijinirea cadrelor medicale în campaniile de vaccinare, triaj epidemiologic; 

- sprijinirea reprezentanților Serviciului Public de Asistență Socială la preluarea cererilor pentru 

acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și efectuarea anchetelor sociale, care stau la baza 

acordării acestor beneficii, acolo unde se impune; 

- participarea la întâlnirile organizate de către Direcția de Sănătate Publică Gorj; 

- efectuarea de vizite la domiciliul persoanelor vârstnice, îndrumarea persoanelor fără venituri către 

Serviciul de Asistență Socială pentru obținerea de beneficii și servicii de asistență socială. 

În anul 2020 mediatoarele sanitare din cele 12 localități: Bălești, Câlnic, Godinești, Rovinari, 

Telești, Polovragi, Novaci, Tismana, mun.Motru, Bumbești Jiu, Tg.Cărbunești, mun.Tg-Jiu, au dus la 

îndeplinire atribuțiile care le revin conform legii, facilitând accesul non discriminatoriu al persoanelor 

din grupul țintă la serviciile de sănătate și contribuind la îmbunătățirea comunicării dintre autoritățile 

sanitare/medicale și beneficiar. 

        Astfel, potrivit atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare, mediatoarele sanitare au desfășurat, 

în anul 2020, în colaborare cu asistenții medicali comunitari, asistenții sociali și medicii de familie, pe 

lângă activitățile de catagrafiere ale populației rome din localitate, identificarea cazurilor cu nevoi 

speciale (violență în familie, cazuri TBC, cazuri HIV/SIDA, cazuri sociale, persoane cu dizabilități, 

copii cu boli cronice, rahitism, copii  nevaccinați, cu nevoi speciale, abandonați, cu părinți migranți), 

au desfășurat o serie de activități de informare, educare și conștientizare a populației din localitatea pe 

raza căreia își desfășoară activitatea cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor prin adoptarea unui stil de 

viață sănătos.  

Campaniile de informare și educație  pentru sănătate s-au desfășurat atât în școli, cât și în 

comunitate. 
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FIȘA GENERALĂ A POPULAȚIEI  DESRVITE  DE CĂTRE  MEDIATOARELE SANITARE  

În exercitarea atribuțiilor sale în perioada raportată, mediatoarele sanitare au mai desfășurat 

următoarele acțiuni: 

 Sprijin emitere acte identitate 
Adult 31 

Sprijin emitere acte identitate 
Copil 7 

Inscriere la medicul de familie 
Adult 6 

Inscriere la medicul de familie 
Copil 6 

Obtinere certificat de handicap 
Adult 15 

Obtinere certificat de handicap 
Copil 3 

Caz nou luat in evidenta 
Bolnav cronic 82 

Caz nou luat in evidenta 
Copil 0-1 ani 23 

Caz nou luat in evidenta 
Copil> 1 an 297 

Caz nou luat in evidenta 
Gravida 15 

Caz nou luat in evidenta 
Lauza 3 

Caz nou luat in evidenta 
Nou-nascut 7 

Caz nou luat in evidenta 
Varstnic 38 

Vizita si consiliere la domiciliu 
Bolnav cronic 2778 

Vizita si consiliere la domiciliu 
Copil 0-1 ani 152 

Vizita si consiliere la domiciliu 
Copil> 1 an 2146 

Vizita si consiliere la domiciliu 
Gravida 48 

Vizita si consiliere la domiciliu 
Lauza 13 

Vizita si consiliere la domiciliu 
Nou-nascut 9 

Vizita si consiliere la domiciliu 
Varstnic 622 

Campanie vaccinare copii 
Anuntat 255 

Campanie vaccinare copii 
Vaccinat 45 

Persoana depistata cu TBC 
Adult 3 

Consemnare probleme sociale 
Abandon scolar 2 

Consemnare probleme sociale Caz copil cu 

parinti migranti 
4 

Depistare boala (boli frecvente) 
- 6 

Persoana depistata cu HTA 
Adult 48 

Persoana depistata cu diabet 
Adult 12 

Persoana depistata cu hepatita 
Adult 1 

Persoana sprijinita in obtinerea unor beneficii sociale 
Ajutor social 71 

Persoana sprijinita in obtinerea unor beneficii sociale Alocatie de 

sustinere 
15 

Persoana sprijinita in obtinerea unor beneficii sociale 
Altele 753 

Persoana sprijinita in obtinerea unor beneficii sociale 
Bursa scolara 41 

Campanie/actiune de sanatate publica 
In familie/familii 1296 

Campanie/actiune de sanatate publica 
In gradinita 4 
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- sprijinirea cadrelor medicale în campaniile de vaccinare, triaj epidemiologic; 

- sprijinirea reprezentanților Serviciului Public de Asistență Socială la preluarea cererilor pentru 

acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și efectuarea anchetelor sociale, care stau la baza 

acordării acestor beneficii, acolo unde se impune; 

- participarea la ședințele lunare organizate de către Direcția de Sănătate Publică Gorj; 

- efectuarea de vizite la domiciliul persoanelor vârstnice, îndrumarea persoanelor fără venituri către 

Serviciul de Asistență Socială pentru obținerea de beneficii și servicii de asistență socială. 

Populația beneficiară în anul 2020 de activitatea mediatorilor sanitari în județul Gorj este de  

8866 beneficiari. 

Activitatea asistenților medicali comunitari și mediatoarelor sanitare se concentrează pe lucrul 

în comunitate, vizite la domiciliu, dar nu trebuie asimilată îngrijirilor la domiciliu. De asemenea, 

activitatea lor nu  înlocuiește și nu substituie activitatea medicilor de familie, fiind complementară. 
Județul Gorj este un județ cu o populație îmbătrânită în deosebi în mediul rural. Numeroase 

situații în teren evidențiază faptul că persoanele deservite amână vizita la medic, din lipsa banilor 

pentru transport și medicamente, își țin copiii acasă, tratându-i empiric și astfel în aceste situații munca 

asistenților medicali comunitari și a mediatoarelor sanitare este de cele mai multe ori salvatoare. 

Pentru a demonstra relevanța intervenției asistenților medicali comunitari, statisticile 

evidențiază, că s-a reuşit, prin asigurarea de servicii integrate medico-sociale la nivelul judeţului Gorj, 

o îmbunătăţire a stării de sănătate a populației din localitățile în care sunt angajați AMC prin: 

- creșterea adresabilității către medicul de familie, creşterea accesului populaţiei neasigurate la 

servicii medicale;  

- creșterea numărului de persoane înscrise la medicul de familie; 

- îmbunătățirea indicatorilor demografici; 

- o îmbunătățire a indicatorilor ilustrativi pentru calitatea și cantitatea asitenței medicale acordate; 

- îmbunătățire a indicatorilor de morbiditate la nivel de județ; 

- descongestionarea unităților sanitare publice cu paturi prin menținerea individului în propriul său 

mediu de viață; 

- îmbunătățirea percepției medicilor de familie și a medicilor specialiști, a oficialităților din UAT, 

precum și a populației din comună vis a vis de asistenţii medicali comunitari și mediatorii sanitari. 

 

Compartimentul de control al asistenței medicale a comunităților la risc din cadrul Serviciului 

de Control în Sănătate Publică al Direcței de Sănătate Publică Gorj, asigură  îndrumarea tehnică şi 

metodologică a activităţii de asistenţă medicală comunitară în scopul creșterii accesului populaţiei 

defavorizate la serviciile medicale şi a derulării în condiţii optime a serviciilor specifice.  

În  anul 2020, în județul Gorj, pe linie de asistenţă medicală comunitară s-au derulat 

următoarele activități: 

 Întâlnirile lunare cu asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari din județul Gorj 

au avut loc până la începerea pandemiei. În cadrul acestora s-au discutat problemele medico-sociale 

întâlnite în teritoriu și de  asemenea au fost abordate în vederea îmbunătățirii educației medicale 

continue teme medicale  importante din patologia curentă întâlnită în rândul beneficiarilor, în 

parteneriat cu specialiști din instituţii sanitare şi ONG-uri: CRR filiala Gorj, INSP București, C.P.S.S. 

București și OAMMR  Gorj. 

 Prioritatea rețelei de asistență medicală comunitară din județul Gorj a fost activitatea de  

monitorizare şi sprijinire a persoanelor izolate/carantinate, informare/consiliere și mobilizare la 

vaccinare conform  programului national, cât și cea focusată pe vaccinul împotriva COVID-19, 

precum și pe campaniile de donare de sânge. 

 Acțiuni de sănătate publică în număr de 2327 efectuate de către asistenții medicali  

comunitari și 405 acțiuni efectuate de către mediatorii sanitari, în colaborare cu Compartimentul de 

Promovarea Sănătății din Direcția de Sănătate Publică Gorj, medici de familie, școli, grădinițe,  

primării, etc. cu temele: stil de viață sănătos, alimentație sănătoasă, importanța vaccinării, violența 

asupra copilului, copiii cu părinți migranți, consumul de alcool, bolile cu transmitere sexuală, 

tuberculoza, sănătatea orală, metode de contracepție, igiena personală, infecțiile respiratorii etc. 
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Raportările lunare/trimestriale/anuale către M.S.-D.A.M.S.P. a indicatorilor specifici activității 

de asistență comunitară se fac constant de către asistenții medicali comunitari și mediatoarele sanitare 

ținând cont de faptul că asistența comunitară se adresează, în special populaţiei  neasigurate medical, 

defavorizată social, cât şi la identificarea şi monitorizarea gravidelor, lăuzelor şi a copiilor (cu vârsta 

0-1 an  şi peste), participă la acţiuni de luptă în focar şi derularea de acţiuni colective-vaccinări, 

screening populaţional, diseminarea informaţiilor specifice în planificarea familială și contracepție  la 

persoanele de vârstă fertilă; promovează importanţa alăptării la sân; participă la identificarea cazurilor 

de violenţă în familie, cazurilor de abuz; identificarea și monitorizarea persoanelor cu handicap, cât şi 

a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile; urmăreşte şi supraveghează în mod activ persoanele din 

evidenţa specială (TBC, HIV/SIDA, prematuri, anemici etc); identifică persoanele neînscrise pe listele 

medicilor de familie şi contribuie la înscrierea acestora; urmăreşte şi supraveghează activ nou-născuţii 

ale căror mame nu sunt pe listele medicilor de familie; colaborează cu ONG-uri şi cu alte instituţii 

pentru realizarea programelor ce se adresează unor grupuri-ţintă (vârstnici, alcoolici, consumatori de 

droguri, persoane cu tulburări mintale şi de comportament), în conformitate cu strategia 

naţională; efectuează activităţi de educaţie pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viaţă 

sănătos. 

Asistenții medicali comunitari și mediatoarele sanitare au realizat şi în anul 2020 o evaluare 

complexă a comunelor/localităților în care lucrează efectuând o diagnoză comunitară, prin 

catagrafierea beneficiarilor.  

Județul Gorj, este județul cu cei mai mulți asistenți medicali comunitari și mediatoare sanitare, 

procentul de acoperire fiind de 98,14% și al doilea județ din țară care monitorizează activitatea 

acestora prin introducerea datelor în aplicația on-line cu numele de subdomeniu amcmsr.gov.ro, 

înscrisă în REGISTRU GOV.RO necesar raportării activității și serviciilor de asistență medicală 

comunitară. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

CAP.XII.   COMPARTIMENTUL 

ASISTENTA MEDICALA SI PROGRAME DE SANATATE 

 
  

  

 In cadrul acestui compartiment isi desfasoara activitatea 2 angajati din cadrul unitatii 

care au desfasurat urmatoarele activitati in anul 2020: 

 1.- de coordonarea implementarii, monitorizarii si evaluarii programelor nationale de 

sanatate la nivel judetean aceasta realizandu-se astfel: 

 a) prin adresa de la Ministerul Sanatatii s-a primit repartitia fondurilor alocate pentru 

derularea programelor nationale de sanatate pe programe,subprograme,surse de finantare ( Anexa1-

buget de stat si Anexa2-venituri proprii), titluri bugetare atat pentru unitatile sanitare din subordinea 

unitatii noastre, cat si pentru DSP propriu; 

 

                    b) compartimentul Asistenta Medicala si Programe de Sanatate a trimestrializat sumele 

repartizate pe fiecare program si subprogram de sanatate in parte si a  transmis adrese de instiintare 

catre coordonatorii de program cu bugetul aprobat pentru anul respectiv 

                   c) D.S.P.Gorj prin compartimentul Asistenta Medicala si Programe de Sanatate a incheiat 

contracte cu unitatile sanitare apartinand administratiei publice locale care deruleaza programe de 

sanatate respectiv: Spitalul Judetean de Urgenta Tg-jiu , Spitalul Orasenesc de Urgenta Tg-

Carbunesti,Spitalul Municipal Motru,Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” Com.Runcu 

si Spitalul Orasenesc Novaci 

                   f) compartimentul  Asistenta Medicala si Programe de Sanatate a verificat in permanenta  

modul de utilizare a fondurilor alocate de Ministerul Sanatatii pentru derularea 

programelor/subprogramelor  nationale de sanatate iar unde au fost depistate nereguli s-a convenit cu 

acestia sa le solutioneze 

 2.- compartimentul  Asistenta Medicala si Programe de Sanatate a intocmit lunar (data 

de 5 ale fiecarei luni) cererile de finantare fundamentate, insotite de documentele 

justificative(borderou centralizator cu facturile ce urmeaza a fi decontate) conform legii, privind  
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realizarea deschiderilor de credite bugetare pentru derularea programelor nationale de sanatate, cu 

incadrarea in fondurile aprobate si la termenele stabilite potrivit dispozitiilor legale in vigoare pe care 

le-a transmis UATM-urilor respectiv: Institutul National de Sanatate Publica (pentru programele de 

vaccinare, de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare, de monitorizare a factorilor 

determinanti dein mediul de viata si munca, de depistare activa precoce a cancerului de col uterin,  de 

evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate ; Institutul „Matei Bals” (pentru 

programul HIV) ; Institutul „Marius Nasta” ( pentru TBC) ; Institutul „Alessandrescu- Rusescu” – 

pentru programul profilaxia sindromului de izoimunizare RH , profilaxia distrofiei la copiii cu varsta 

cuprinsa intre 0-12 luni , care nu beneficiaza de lapte matern prin administrare de lapte praf , profilaxia 

malnutritiei la copiii cu greutate mica la nastere si AP-ATI 

                    4.- compartimentul  Asistenta Medicala si Programe de Sanatate  a transmis lunar ( data de 

5 ale fiecarei luni ) catre UATM-uri   deconturile privind utilizarea sumelor alocate insotite de: copie 

dupa  extrasele de cont vizate de Trezorerie ,copie dupa ordinele de plata si dupa facturile achitate ( 

pentru fiecare program, subprogram si sursa de finantare) 

                    5.- compartimentul  Asistenta Medicala si Programe de Sanatate  a transmis lunar ( data de 

5 ale fiecarei luni ) catre UATM-uri notele justificative pentru deschiderea creditelor bugetare ( pentru 

fiecare program, subprogram si sursa de finantare) 

                    3.- compartimentul  Asistenta Medicala si Programe de Sanatate a primit  trimestrial si 

anual indicatorii specifici programelor nationale de sanatate raportati de D.S.P si unitatile sanitare 

apartinand administratiei publice locale care deruleaza programe de sanatate impreuna cu  macheta si 

raportul medical  

                    4.- compartimentul  Asistenta Medicala si Programe de Sanatate a transmis , pana la 

data de 15 iulie a anului curent atat catre UATM-uri ca si catre MS, fundamentarea necesarului de 

resurse pentru anul 2019  

 5.- compartimentul  Asistenta Medicala si Programe de Sanatate a analizat indicatorii 

prezentati in decontul inaintat de unitatea sanitara, precum si gradul de utilizare a fondurilor puse la 

dispozitie anterior 
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 6- compartimentul  Asistenta Medicala si Programe de Sanatate a analizat si 

monitorizat  modul de derulare a programelor / subprogramelor de sanatate la nivelul unitatii sanitare 

prin indicatorii fizici si de eficienta realizati si transmisi de aceasta 

 8.- compartimentul  Asistenta Medicala si Programe de Sanatate a raspuns la  toate 

adresele inaintate de organele ierarhice superioare la termenele prevazute 

                     9.- compartimentul  Asistenta Medicala si Programe de Sanatate a transmis in fiecare luna 

catre UATM-uri ( data de 20) , Anexa 12 privind stocurile aferente fiecarui program, subprogram si 

sursa de finantare si trimestrial (data de 20) si Anexa 13- balanta de stocuri cantitativ valorica dupa 

pret pe depozite 

 10.- compartimentul  Asistenta Medicala si Programe de Sanatate a participat in 

comisia de  inventariere a laptop-urilor care se afla in gestiunea medicilor de familie si la alte comisii 

de inventariere si  intocmeste contractele de comodat cu medicii de familie 

                    11.- compartimentul  Asistenta Medicala si Programe de Sanatate intocmeste nota 

contabila  privind facturile medicilor de familie legat de vaccinare 

                    12.- compartimentul  Asistenta Medicala si Programe de Sanatate intocmeste ordinele de 

plata aferente si nota contabila aferenta acestora privind decontarea vaccinarilor 

                     13.- compartimentul  Asistenta Medicala si Programe de Sanatate tine gestiunea privind 

materialele de intretinere, obiecte de inventar si mijloacele fixe , coordoneaza intreaga activitate de 

SSM  si arhiva la nivelul unitatii . 

                        14.- compartimentul  Asistenta Medicala si Programe de Sanatate intocmeste 

contractele vaccinare cu medicii de familie   
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 GRAD UTILIZARE BUGET AAPL     

1.1 BUGET DE STAT   LEI  

Nr 

crt 

Denumire program / subprogram Prevedere 

bugetara 

Finantare Plati Grad de 

 utiliizare 

      

1 I. Programul național de boli 

transmisibile din care: 

4,573,000.00 3,530,512.00 3,027,543.57 0.8575367 

2 Programul național de supraveghere și 

control al bolilor transmisibile prioritare 

3,400,000.00 2,358,800.00 1,855,835.23 0.7867709 

3 Programul național de supraveghere și 

control al infecției HIV 

804,000.00 803,121.00 803,120.08 0.9999989 

4 Programul național de supraveghere și 

control al tuberculozei 

369,000.00 368,591.00 368,588.26 0.9999926 

5 Programul national de supraveghere si 

control al infectiilor nozocomiale si 

monitorizarea utilizarii antibioticelor si 

a antibiotico-rezistentei 

0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

6 IV. Programele naționale de boli 

netransmisibile din care: 

7,000.00 4,731.00 4,000.00 0.8454872 

7 Programul național de depistare precoce 

activă a cancerului de col uterin 

7,000.00 4,731.00 4,000.00 0.8454872 

8 VI. Programul național de sănătate a 

femeii și copilului 

25,000.00 18,149.00 18,146.59 0.9998672 

 Profilaxia malnutritiei la copii cu 

greutate mica la nastere si analiza 

mortalitatii infantile 

5,000.00 4,751.00 4,749.58 0.9997011 

 Profilaxia sindromului de izoimunizare 

RH 

17,000.00 10,699.00 10,698.09 0.9999149 

 Prevenirea deficientelor de auz prin 

sceening auditiv la nou nascuti 

3,000.00 2,699.00 2,698.92 0.9999704 

TOTAL GENERAL 4,605,000.00 3,553,392.00 3,049,690.16 0.8582476 

 

GRAD UTILIZARE BUGET DSP PROPRIU 

    
2.1 BUGET DE STAT 

  
LEI 

 

Denumire program / subprogram 
Prevedere 

bugetara 
Finantare Plati Grad de 

 utiliizare 

I. Programul național de boli transmisibile din 

care: 
2,443,000.00 2,167,264.00 2,167,261.86 0.999999 

Programul național de vaccinare 1,410,000.00 1,136,902.00 1,136,901.27 0.999999 

Programul național de supraveghere și control al 

bolilor transmisibile prioritare 
1,033,000.00 1,030,362.00 1,030,360.59 0.999999 

Programul național de supraveghere și control al 

infecției HIV 
0.00 0.00 0.00 

 
Programul national de supraveghere si control al 

infectiilor nozocomiale si monitorizarea utilizarii 

antibioticelor si a antibiotico-rezistentei 
0.00 0.00 0.00 

 
II. Programul național de monitorizare a 

factorilor determinanți din mediul de viață și 

muncă 
26,000.00 25,169.00 25,167.24 0.99993 

V. Programul național de evaluare și promovare 

a sănătății și educație pentru sănătate 

11,000.00 10,999.00 10,998.66  0.999969 

VI. Programul național de sănătate a femeii și 

copilului/LAPTE PRAF 
158,000.00 157,996.00 157,995.50    0.999997 

TOTAL GENERAL 2,638,000.00 2,361,428.00 2,361,423.26    0.999998 
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EXECUTIE BUGETARA 31.12.2020 

 

 

PROGRAME NATIONALE DE SANATATE 

1. BUNURI SI SERVICII AAPL 

 
1.1 BUGET DE STAT 

  
LEI 

 
Nr 

crt 
Denumire program / subprogram 

Prevedere 

bugetara 
Finantare Plati  

 

1 
I. Programul național de boli transmisibile 

din care: 
4,573,000.00 3,530,512.00 3,027,543.57 

 
2 

Programul național de supraveghere și control al 

bolilor transmisibile prioritare 3,400,000.00 2,358,800.00 1,855,835.23 

 

3 
Programul național de supraveghere și control al 

infecției HIV 
804,000.00 803,121.00 803,120.08 

 
4 

Programul național de supraveghere și control al 

tuberculozei 369,000.00 368,591.00 368,588.26 

 

5 

Programul national de supraveghere si control al 

infectiilor nozocomiale si monitorizarea 

utilizarii antibioticelor si a antibiotico-

rezistentei 0.00 0.00 0.00 

 
6 

IV. Programele naționale de boli 

netransmisibile din care: 7,000.00 4,731.00 4,000.00 

 

7 
Programul național de depistare precoce activă a 

cancerului de col uterin 
7,000.00 4,731.00 4,000.00 

 

8 
VI. Programul național de sănătate a femeii 

și copilului 
25,000.00 18,149.00 18,146.59 

 

  
Profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica 

la nastere si analiza mortalitatii infantile 
5,000.00 4,751.00 4,749.58 

 

  Profilaxia sindromului de izoimunizare RH 

17,000.00 10,699.00 10,698.09 

 

  
Prevenirea deficientelor de auz prin sceening 

auditiv la nou nascuti 
3,000.00 2,699.00 2,698.92 

 TOTAL GENERAL 4,605,000.00 3,553,392.00 ########## 

 

 
SERVICIUL MEDICINA DE URGENTA 

    

      

9 Programul național de sănătate  AP-ATI 

510,000.00 510,000.00 510,000.00 

 

10 Programul național de sănătate  AP-ATI HG 

820,000.00 817,000.00 815,779.16 

 

11 Programul național de sănătate  AP-AVCAc 

150,000.00 150,000.00 149,982.33 

 

12 Programul national de sanatate AP-IE/RE 

390,000.00 390,000.00 389,800.32 

 TOTAL GENERAL 1,870,000.00 1,867,000.00 ########## 
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EXECUTIE BUGETARA 31.12.2020 

 

 

PROGRAME NATIONALE DE SANATATE 

      
2. BUNURI SI SERVICII DSP 

 2.1 BUGET DE STAT 

  
LEI 

 
Nr crt Denumire program / subprogram 

Prevedere 

bugetara 
Finantare Plati 

 

 
1 

I. Programul național de boli transmisibile din 

care: 
2,443,000.00 2,167,264.00 2,167,261.86 

   Programul național de vaccinare 
1,410,000.00 1,136,902.00 1,136,901.27 

 

2 
Programul național de supraveghere și control al 

bolilor transmisibile prioritare 

1,033,000.00 1,030,362.00 1,030,360.59 

 
3 

Programul național de supraveghere și control al 

infecției HIV 
0.00 0.00 0.00 

 

4 

Programul national de supraveghere si control al 

infectiilor nozocomiale si monitorizarea utilizarii 

antibioticelor si a antibiotico-rezistentei 

0.00 0.00 0.00 

 

5 
II. Programul național de monitorizare a factorilor 

determinanți din mediul de viață și muncă 

26,000.00 25,169.00 25,167.24 

 

6 
V. Programul național de evaluare și promovare a 

sănătății și educație pentru sănătate 

11,000.00 10,999.00 10,998.66 

 
7 

VI. Programul național de sănătate a femeii și 

copilului/LAPTE PRAF 
158,000.00 157,996.00 157,995.50 

 TOTAL GENERAL 2,638,000.00 2,361,428.00 2,361,423.26 
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CAP.XIII.  COMPARTIMENTUL   BUGET, 

FINANCIAR-CONTABIL SI ACHIZITII PUBLICE 
 

 

Activitatea financiara a Direcției de Sănătate Publică Gorj se desfășoară în baza  bugetului de 

venituri si cheltuieli aprobat de Ministerul Sănătății în condițiile legii. 

 

     Sursele de finanțare ale activităților derulate de și prin D.S.P Gorj în anul 2020 au fost: 

 Bugetul de stat: 

- Titlul 10 – Cheltuieli de personal; 

- Titlul 20 – Bunuri și servicii; 

- Titlul 51 – Transferuri între unități ale administrației publice. 

 Venituri proprii : 

- Titlul 10 – Cheltuieli de personal; 

- Titlul 20 – Bunuri și servicii; 

- Titlul 70 – Cheltuieli de capital. 

 

             În anul 2020 D.S.P. Gorj si-a desfășurat activitatea cu un buget total de 82791 mii lei, din 

următoarele surse : 

                           Buget de stat                              =  82167 mii lei 

                           Venituri proprii din prestări servicii conform HG 59 / 2003  =  624 mii lei 

 

 Execuția în anul 2020  pe fiecare sursă de finanțare se prezintă în felul următor: 

Sursa de finanțare Buget alocat Plăti efectuate Grad de utilizare 

    

Buget de stat 82.167.000 80.575.927 98,06% 

Venituri proprii 624,000 524.439 84,04% 

Total buget/an 82.791.000 81.100.366 99,46% 

   

            Creditele bugetare deschise pe seama Direcției de Sănătate  Publica Gorj în anul 2020, precum 

si sumele din venituri proprii, au fost utilizate cu responsabilitate prin aplicarea unei politici 

economice si financiare riguroase, manifestându-se exigenta în folosirea eficienta a creditelor 

bugetare, respectând și aplicând  întocmai depozițiile Legii 500 / 2002 privind finanțele publice si ale 

Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792 / 2002, privind aprobarea Normelor  metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice si a legii 82/1991, 

legea contabilității cu modificările si completările ulterioare. 
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SITUATIA PRIVIND CREDITELE BUGETARE, PLĂȚILE SI CHELTUIELILE EFECTIVE 

ÎN 2020 

DE LA BUGETUL DE STAT SE PREZINTA ASTFEL: 

Mii lei 

 

 

Indicator 

Prevederi 

bugetare 

aprobate 

Credite 

bugetare 

deschise 

(finanțării 

Angajamente 

Legale 

Plăti 

efectuate 

la 

31.12.2020 

Grad de 

realizare 

a plaților 

/ prevederi 

bugetare 

aprobate 

(%) 

Grad de 

realizare 

a plaților / 

credite 

bugetare 

deschise 

(%) 

Chelt. 

Efective 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. BUGET 

DE STAT 

TOTAL 

BUGET 

82167 80834,82 80575,925 80575,925 98,06% 99,68% 86612,465 

1. Cheltuieli 

personal 
7899 7899 7895,339 7895,339 99,95% 99,95% 8132,176 

2. Bunuri si 

servicii 

TOTAL 

din care: 

55988 54666,820 54533,083 54533,083 97,38% 99,75% 60331,606 

-  întreținere 

DSP 
1058 1058 1053,8 1053,8 99,60% 99,60% 

8702,275 

PN  - DSP 2638 2361,428 2361,428 2361,423 89,52% 100% 

-cheltuieli de 

carantina 
423 423 417,591 417,591 98,72% 97,72% 417,591 

- Tratament în 

străinătate 
274 274 259 259 94,53% 94,53% 265,87 

Finanțarea 

unor acțiuni 

de sănătate din 

cardul 

unităților 

sanitare din 

rețeaua AAPL 

20.31 

34749 34749 34721,575 34721,575 99,92% 99,92% 34721,576 

Finanțarea 

programelor 

naționale de 

sănătate 

derulate de 

unit. san. din 

ret. AAPL 

20.32 

6475 5420,392 5418,217 5418,217 83,68% 99,96% 5922,817 

Finanțarea 

asistentei 

medicale desf. 

în cab. med. 

de învățământ 

20.33 

9633 9633 9556,477 9556,477 99,21% 99,21% 9556,477 
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Finantarea 

stimulentului 

de risc pentru 

personalul din 

cadrul 

unitatilor 

sanitare din 

reteaua 

administratiei 

publice locale          

20.37 

748 748 745 745 99,60% 99,60% 745 

3.  

Transferuri 

intre unități 

ale AAPL ( 

spitale din  

subordine  ) 

TOTAL 

18199 18198 18077,948 18077,948 99,34% 99,34% 18077,948 

Transferuri 

din BS către 

bugetele 

locale ptr. 

finanțarea 

sănătății 

51.01.45 

8718 8718 8602,443 8602,443 98,67% 98,67% 8602,443 

Transferuri 

din BS către 

bugetele 

locale ptr. 

Finantarea 

cheltuielilor 

de carantina 

51.01.73 

5337 5337 5332,505 5332,505 99,92% 99,92% 5332,505 

Transferuri de 

la BS catre 

bugetele 

locale pentru 

finantarea 

aparaturii 

medicale 

51.02.22  

4144 4143 4143 4143 99,98% 100% 4143 

4. Alte 

cheltuieli 

(fond 

handicap) 

71 71 69,555 69,555 97,96% 97,96% 70,735 
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            Creditele bugetare alocate  pentru cheltuieli de personal au fost utilizate pentru plata 

drepturilor salariale si a contribuțiilor  privind cheltuielile de personal, plățile fiind efectuate  în 

conformitate  cu bugetul aprobat si cu respectarea disciplinei financiare. 

Sumele alocate la bunuri si servicii  sau utilizat după cum urmează: 

- întreținere DSP                              =        1053,8 mii lei 

- cheltuieli de carantina                                                   =       417,591 mii lei 

- tratament în străinătate                            =           259,00 mii lei 

- programe naționale de sănătate DSP                               =        2361,423 mii lei 

- acțiuni de sănătate la spitale                             =      34721,575 mii lei 

- programe naționale de sănătate spitale                            =        5418,217 mii lei 

- dispensare școlare primarii                            =        9556,477mii lei 

- stimulent de risc pentru personalul din cadrul 

 unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale        =745,00 mii lei 

TOTAL                                =      54.533,083 mii lei  

La Transferuri – art. 51.01- către bugetele locale, sumele au fost utilizate pentru: 

- Bugetul local – asistenta comunitara si mediatori sanitari (primarii)= 8602,443 mii lei 

La nivelul județului DSP Gorj finanțează un număr de 69 primarii pentru asistenta 

comunitara(132 persoane) si mediatori sanitari(14 persoane) cu acoperire de 98,57%. 

La Transferuri de capital-  51.02, alineatul 51.02.22 ”Transferuri de la bugetul de stat 

către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de 

comunicații în urgență în sănătate”= 4144 mii lei 

In anul 2020 s-a alocat suma de 4144 mii lei pentru aparatura medicala pentru Spitalul 

Judetean de Urgenta Târgu Jiu si Spitalul de Urgenta Târgu Cărbunești iar DSP Gorj a încheiat 

contracte în conformitate cu OMS1079/2013 cu autoritățile publice locale pe raza cărora 

funcționează aceste unități sanitare. Menționăm faptul că această aparatură medicală a fost 

achiziționată în scopul creșterii calității și complexitatea serviciilor medicale aferente 

pacienților.   

 

Mii lei 

Denumire spital Explicații Buget alocat 

(mii lei) 
Plăti 

efectuate 

(mii lei) 

Grad de 

utilizare 

 

Spitalul Județean de 

Urgenta Tg Jiu 

Aparatură medicală 3694 3693 99,97% 

Spitalul de Urgenta 

Târgu Cărbunești 

Aparatură medicală 450 450 100% 

Total  4144 4143 99,98% 
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    În anul 2020 situația cheltuielilor din venituri proprii din servicii de laborator încasate si utilizate , 

se prezinta astfel:  

- Mii lei  - 

Indicator Prevederi 

bugetare  

aprobate 

Credite 

bugetare 

deschise 

Angajamente 

legale 

Plăti  

efectuate la 

31.12.2020 

Execuție 

plăti/finanț

ări % 

Chelt. 

efective 

0 1 2 3 4 5 6 

1.  Cheltuieli de 

personal 
80 80 80 80 100% 80 

2.  Cheltuieli 

pentru bunuri si 

servicii 

313 313 232,71 232,71 74,35 176,43 

3.  Cheltuieli de 

capital 
231 231 211,72 211,72 91,65 206,11 

TOTAL 624 624 524,43 524,43 88,66 462,54 

 

 

Pentru creșterea volumului veniturilor proprii – care este unul din obiectivele generale – s-a 

acționat în sensul asigurării fondurilor necesare:  

- dotării si modernizării laboratoarelor conform normelor de acreditare; 

- pregătirii profesionale a personalului de specialitate ; 

- procedurilor de auditare, acreditare si reacreditare RENAR. 

Veniturile proprii din prestări servicii realizate conform H.G. nr. 59/2003 privind înființarea de 

către Ministerul Sănătății a unei activități finanțate integral din venituri proprii, reprezintă o altă sursă 

de finanțare pentru cheltuieli curente și de capital. 

 

Încasările reprezentând aceste venituri proprii în anul 2020 au fost în sumă de 592 mii lei, 

provenind din încasări pentru prestari de servicii si alte activitati. 

Veniturile aferente anului 2020 se defalca astfel: 

 

- Venituri din determinări noxe în mediul de munca si factori din mediul de munca= 48 mii lei 

- Venituri din analize laborator ( apa, teste sanitație, aeromicroflora)=395 mii lei  

- Venituri testare cunoștințe igiena=33 mii lei 

- Venituri recoltare probe= 5 mii lei  

- Venituri din prestări servicii si alte activități( autorizări)=93 mii lei 

  

 Execuția bugetara pe anul 2020 la activitatea finanțata din venituri proprii se prezinta astfel: 

- Cheltuieli de personal: 80 mii lei; 

- Bunuri si servicii: 232,71 mii lei; 

- Cheltuieli de capital: 211,72 mii lei. 

  

La venituri proprii accize în anul 2020, DSP Gorj a înregistrat cheltuieli efective din stocul 

anilor precedenți, după cum urmează: 
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Indicator Prevederi 

bugetare  

aprobate 

Credite 

bugetare 

deschise 

Angajamente 

legale 

Plăti  

efectuate la 

31.12.2020 

Execuție 

plăti/finanț

ări % 

Chelt. 

efective 

0 1 2 3 4 5 6 

1.  Cheltuieli 

pentru bunuri si 

servicii 

0 0 0 0 0 
1,823 

 

TOTAL 0 0 0 0 0 1,823 

 

In anul 2020 D.S.P. Gorj a efectuat cheltuieli de capital în baza listei de investiții aprobate de 

Ministerul Sănătății nr.  4294/01.04.2020 si a bugetului de venituri si cheltuieli din venituri proprii 

pentru: 

 Dotări independente 

71.01.02. MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT 

1. Autoutilitara frigorifica transport vaccinuri -    106.505,00 lei; 

2. Camera frigorifica depozitare vaccinuri  -     59.500,00 lei  

3. Container(destinație modul arhiva)  -     45.719,80 lei  

TOTAL                     -    211.724,80 lei 

 

La nivelul instituției noastre întregul parc auto de 7 autospeciale a înregistrat un consum de 

carburanți care a respectat prevederile normativelor legale în vigoare. 

In cadrul DSP Gorj activitatea de achiziții s-a realizat cu respectarea legislației în vigoare, 

respectiv Legea nr.98/2016 și HG nr.395/2016, cu modificările si completările ulterioare în baza 

programului anual de achiziții publice. 

Prin Compartimentul Achiziții Publice din cadrul DSP Gorj a încheiat un număr de 57 de 

contracte, contracte subsecvente și 251 de comenzi de bunuri, servicii și lucrări in valoare de 

3.091.962,68 lei fără TVA, din care: 

 2.101.353,15 lei fără TVA on-line prin accesarea secțiunii cumpărări directe din Catalogul 

de Produse/Servicii/Lucrări din SEAP; 

 990.609,53 lei fără TVA off-line. 

După repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli de către Ministerul Sănătății, DSP Gorj a 

actualizat  Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2020, elaborat inițial in trimestrul IV al 

anului 2019, pe baza necesităților și priorităților identificate la nivelul instituției și comunicate de 

celelalte compartimente din cadrul Direcției de Sănătate Publică Gorj, prin referate de necesitate. 

S-au întocmit documentațiile de atribuire pentru care au avut loc achiziții directe, în urma cărora s-

au atribuit contracte de lucrări, prestări servicii sau furnizare produse conform legislației în vigoare 

Lege 98/2016 astfel: servicii de mentenanță pentru aparatura din laborator, servicii de mentenanță 

camera frig, servicii de service pentru programele informatice, service pentru întreținerea 

calculatoarelor, servicii de curățenie,   servicii de colectare, procesare si eliminare finala a deșeurilor 

medicale, servicii mentenanță program informatic legislativ, etc. 

De asemenea a fost asigurat necesarul de materiale sanitare necesare prevenirii si combaterii 

pandemiei generate de virusul SARS COV-2 prin organizarea unei licitații deschise si prin achiziții 

directe. 

În Programul Anual al Achizițiilor Publice, când situația a impus-o, s-au operat modificări sau 

completări ulterioare, cu aprobarea conducătorului instituției și avizul compartimentului financiar 

contabil.  

Până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli de către Ministerul Sănătății,  s-au încheiat acte 

adiționale cu furnizorii de bunuri și servicii, prin care s-a prelungit perioada de valabilitate a 

contractelor pana la data de 30.04.2020. 

In cursul trimestrului IV a anului 2020 s-a elaborat varianta inițială a Programului Anual al 

Achizițiilor Publice pentru anul 2021, pe baza referatelor întocmite de compartimentele de specialitate. 
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SITUATIE PRIVIND CONTRACTELE INCHEIATE IN ANUL 2020 

 

Nr. 

Crt. 

OBIECTUL 

CONTRACTULUI 

Operatorul 

economic cu care a 

fost încheiat 

contractul 

Nr. si data 

încheierii 

contractului 

Preț 

contract  

-lei- 

Procedura 

aplicata 

1. Sv.furniz en.electrica CEZ Vanzare 1/06.01.2020 57.704,41 
Cumpărare 

directă 

online 

2. Sv.furniz.gaza naturale 
ENGIE Romania 

S.A. 
2/06.01.2020 16.040,25 

Cumpărare 

directă 

online 

3. 
Sv. Secretariat-

registratura(asistenta in birou) 
Enumarclean 03/16.01.2020 5.850,00 

Cumpărare 

directă 

online 

4. Srv. teste intercomparare Fotometric SRL 04/05.02.2020 8.108,66 
Cumpărare 

directă 

online 

5. 
CS 1/2020 Furnizare hartie 

A4 
DOLEX COM SRL 

CS 

06/09.03.2020 
3.340,53 

Achiziție 

centralizată 

MS 

6. 
Sv. Masa in regim catering 

carantinati 
RATIPEST PROD 

SRL 
08/11.03.2020 3.040,00 

Cumpărare 

directă 

offline 

7. 
Sv. Transport masa in regim 

catering 
RATIPEST PROD 
SRL 

09/11.03.2020 384,00 
Cumpărare 

directă 

offline 

8. 
Sv. Masa in regim catering 

carantinati 
CRESCENDO SRL 11/14.03.2020 152.277,50 

Cumpărare 

directă 

offline 

9. 
Sv. Transport masa in regim 

catering 
CRESCENDO SRL 12/14.03.2020 2.834,00 

Cumpărare 

directă 

offline 

10. 
Sv.colect.des.periculoase. 

Carantinati 
STERICYCLE SRL 

AA 

13/16.03.2020 
29.626,24 

Cumpărare 

directă 

offline 

11. Furnizare autoutilitara frig 
ROMTURINGIA 

SRL 
15/23.03.2020 106.505,00 

Cumpărare 

directă 

online 

12. Sv dezinsectie II BATETE MARIN 17/24.04.2020 520,00 
Cumpărare 

directă 

online 

13. 
CS 2/2020 Furnizare hartie 

A4 
DOLEX COM SRL 

CS 

18/24.04.2020 
5.091,49 

Achiziție 

centralizată 

MS 

14. Sv. de paza 
SQUAD FORCE 

SRL 
19/30.04.2020 8.882,31 

Procedura 

proprie 

Anexa 2 
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15. Sv.colect.des.menaj  
POLARIS M 

HOLDING SRL 
20/30.04.2020 3.096,28 

Cumpărare 

directă 

online 

16. Sv.gazduire e-mail GORJNET SRL 21/30.04.2020 238,00 

Contract 

subsecvent, 

achiziție 

MS 

17. Sv.legis on line  CTCE SA 22/30.04.2020 1.190,00 
Cumpărare 

directă 

online 

18. Sv.colect.des.medic STERICYCLE SRL 23/30.04.2020 6.188,00 
Cumpărare 

directă 

online 

19. Sv. Consultanta SSM si PSI ROGSAN SERV 24/30.04.2020 3.200,00 
Cumpărare 

directă 

online 

20. Sv.asist.ment.soft 
CENTRUL DE 

CALCUL SA 
25/30.04.2020 26.180,00 

Cumpărare 

directă 

online 

21. Sv. spalare auto 
DENISALKATIS 

SRL 
26/30.04.2020 3.360,00 

Cumpărare 

directă 

online 

22. Sv.intretin.linie ELISA LABSERVICE SRL  27/30.04.2020 5.709,62 
Cumpărare 

directă 

online 

23. Sv.mentenanta ap.med CJAM 28/30.04.2020 22.504,00 
Cumpărare 

directă 

online 

24. Sv.mentenanta echip 
INTERCOMPUTER 

SRL 
29/30.04.2020 17.814,30 

Cumpărare 

directă 

online 

25. Sv.curatenie BURETEL SRL 30/30.04.2020 54.000,00 
Cumpărare 

directă 

online 

26. Catalogare documente 
OTTOPASERV 

SRL 
31/30.04.2020 18.000,00 

Cumpărare 

directă 

online 

27. Sv.mentenanta ap.frig 
OVIFRIG 

SERVICE SRL 
32/30.04.2020 10.881,36 

Cumpărare 

directă 

online 

28. Sv.traduceri autorizate RAITRADUS SRL 33/30.04.2020 2.000,00 
Cumpărare 

directă 

online 

29. Sv.monitoriz.dozimetrica DOZIMED SRL 34/30.04.2020 283,22 
Cumpărare 

directă 

online 

30. Sv.curierat rapid 
FAN COURIER 

EXPRESS SRL 
35/30.04.2020 4.760,00 

Contract 

subsecvent, 

achiziție 

MS 

31. Sv. Efectuare teste lab 
INCDMM 

CANTACUZINO 
36/30.04.2020 637,25 

Cumpărare 

directă  

offline 
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32. Sv internet RDS&RCS 37/30.04.2020 2.798,88 
Cumpărare 

directă 

online 

33. Ach. Lapte praf MEDIPLUS SRL 38/12.05.2020 75.499,51 

Contract 

subsecvent, 

achiziție 

MS 

34. Ach. Servicii de paza  
SQUAD FORCE 

SRL 
40/20.05.2020 17.388,76 

Cumpărare 

directă 

online 

35. 
Ach.sv.teste si alte sv.de 

laborator 
INCDMM 

CANTACUZINO 
41/20.05.2020 833,00 

Cumpărare 

directă 

online 

36. 
CS 3/2020 Furnizare hartie 

A4 
DOLEX COM SRL 

CS 

42/27.05.2020 
2.994,99 

Cumpărare 

directă 

online 

37. Sv. paza SMB SRL 44/30.06.2020 88.284,67 
Procedura 

proprie 

Anexa 2 

38. 
Tiparire si livrare vouchere de 

vacanta 
SODEXO PASS 

ROMANIA SRL 
45/13.07.2020 0,01 

Cumpărare 

directă 

online 

39. Sv.  Hoteliere carantina ARBO SRL 3407/18.03.2020 56.644,00 
Cumpărare 

directă 

offline 

40. Sv.  Hoteliere carantina 
TURISM CASA 

ALEX SRL 
3370/17.03.2020 72.304,40 

Cumpărare 

directă 

offline 

41. Sv.  Hoteliere carantina CRESCENDO SRL 3465/18.03.2020 129.158,32 
Cumpărare 

directă 

offline 

42. Sv.  Hoteliere carantina CRISTFLOR SRL 3197/14.03.2020 61.225,48 
Cumpărare 

directă 

offline 

43. Sv.  Hoteliere carantina 
LA VILA 

ANGELICAI SRL 
3188/14.03.2020 42.840,00 

Cumpărare 

directă 

offline 

44. Ach.camera frig UNICOMP SA 46/13.08.2020 59.500,00 
Cumpărare 

directă 

online 

45. 
CS 4/2020 Furnizare hartie 

A4 
DOLEX COM SRL 47/18.08.2020 5.983,06 

Contract 

subsecvent, 

achiziție 

MS 

46. 
CS - Ach. Materiale sanitare- 

masti 3 pliuri 
LIMAS GROUP 

SRL 
48/01.09.2020 262.990,00 

Licitație 

deschisa 

online 

47. 
CS - Ach. Materiale sanitare- 

masti FFP2 

NAGUMA 

MEDICAL SUPLY 

SRL 
49/01.09.2020 58.012,50 

Licitație 

deschisa 

online 

48. 
CS - Ach. Materiale sanitare- 

masti 3 pliuri 
LIMAS GROUP 

SRL 
50/02.09.2020 47.600,00 

Licitație 

deschisa 

online 
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49. 
CS - Ach. Materiale sanitare- 

masti FFP2 

NAGUMA 

MEDICAL SUPLY 

SRL 
51/02.09.2020 178.485,13 

Licitație 

deschisa 

online 

50. 
CS - Ach. Materiale sanitare- 

masti 3 pliuri 
LIMAS GROUP 

SRL 
52/02.09.2020 23.800,00 

Licitație 

deschisa 

online 

51. 
CS - Ach. Materiale sanitare- 

masti FFP2 

NAGUMA 

MEDICAL SUPLY 

SRL 
53/02.09.2020 17.518,48 

Licitație 

deschisa 

online 

52. 
CS 5/2020 Furnizare hartie 

A4 
DOLEX COM SRL 55/17.09.2020 8.414,92 

Contract 

subsecvent, 

achiziție 

MS 

53. 
Ach. sv. Furniz. ag termic 

SJU 

SPITALUL 

JUDETEAN DE 

URGENTA 

TARGU JIU 

60/21.10.2020 16.000,00 
Cumpărare 

directă 

offline 

54. 
Ach. lapte praf 0-12 luni 

programe sanatate  
MEDIPLUS SRL 62/04.11.2020 78.033,10 

Licitație 

deschisa 

online 

55. Achiztie containare arhiva 
VIACON STEEL 

SRL 
63/09.11.2020 45.719,80 

Licitație 

deschisa 

online 

56. Ach.rolete interioare  
DRS Right Today 

SRL 
64/03.12.2020 11.648,00 

Licitație 

deschisa 

online 

57. 
CS 6/2020 Furnizare hartie 

A4 
DOLEX COM SRL 65/07.12.2020 7.175,95 

Contract 

subsecvent, 

achiziție 

MS 
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Finanțarea Programelor naționale de sănătate proprii, derulate de D.S.P. Gorj pe buget de stat 

pe anul 2020,  precum și execuția acestora așa cum reiese din tabelul de mai jos, a fost realizată în 

proporție de 99,99% 

                    Mii lei 

Denumire program / subprogram 

Prevedere 

bugetara  

(mii lei) 

Finanțare 

(mii lei) 

Plăti 

(mii lei) 

Grad de 

utilizare 

I. Programul național de boli transmisibile 

din care: 
2.443,00 2.167,264 2.167,261 99,99% 

Programul național de vaccinare 1.410,00 1.136,902 1.136,901 99,99% 

Programul național de supraveghere și 

control al bolilor transmisibile prioritare 
1.033,00 1.030,362 1.030,360 99,99% 

II. Programul național de monitorizare a 

factorilor determinanți din mediul de viață 

și muncă 

26,00 25,169 25,167 99,99% 

V. Programul național de evaluare și 

promovare a sănătății și educație pentru 

sănătate 

11,00 10,999 10,998 99,99% 

VI. Programul național de sănătate a 

femeii și copilului/LAPTE PRAF 
158,00 157,996 157,995 99,99% 

TOTAL GENERAL 2.638,00 2.361,428 2.361,421 99,99% 

 

In perioada anului 2020 instituția noastră a obținut de la Ministerul Afacerilor Interne- 

Instituția Prefectului Județului Gorj, în conformitate cu art.8 din Legea 340/2004 avize consultative 

asupra tuturor situațiilor financiare depuse la Ministerul Sănătății-  Direcția Generala . 

 

În concluzie, întreaga activitate economică a DSP Gorj în anul 2020 s-a desfășurat în baza 

bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Ministerul Sănătății, în condițiile legii, cu respectarea 

disciplinei financiar contabile și conform programului stabilit, respectiv: 

- asigurarea drepturilor de personal ale angajaților prin plata salariilor cuvenite și contribuțiilor 

aferente la termenele prevăzute de lege; 

- asigurarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare bunei funcționări a tuturor compartimentelor 

prin achiziționarea, cu respectarea prevederilor legale, a materialelor de natura furniturilor de birou, 

combustibililor, materialelor şi serviciilor cu caracter funcțional, obiecte de inventar. De asemenea s-

au achitat, la termenele prevăzute în contracte, cheltuielile pentru iluminat, încălzit, apă, canal și s-a 

asigurat participarea personalului la cursuri de perfecționare; 

- desfășurarea activităților pe programe de sănătate și realizarea indicatorilor de eficientă propuși; 

- asigurarea efectuării finanțării acțiunilor de sănătate și a programelor naționale de sănătate de la 

nivelul unităților subordonate; 

- asigurarea, contractarea și decontarea sumelor reprezentând drepturi salariale și cheltuieli materiale, 

în conformitate cu prevederile legale pentru cabinetele din structura unităților sanitare transferate la 

autoritățile administrației publice locale (planning familial, TBC, LSM, rezidenți, UPU-UPU/CPU, 

cabinet sportive, cercetare, dispensare TBC); 

- asigurarea efectuării finanțării sumelor transferate autorităților administrației publice locale pentru 

asistența medicală comunitară; 
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- asigurarea, contractarea cu autoritățile administrației publice locale și decontarea sumelor 

reprezentând drepturi salariale ale medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali din cabinetele 

medicale din unitățile de învățământ; 

- asigurarea, contractarea cu autoritățile administrației publice locale și decontarea sumelor 

reprezentând COSTURI CU PANDEMIA; 

 

- executarea indicatorilor financiari din bugetul propriu și asigurarea efectuării plăților în conformitate 

cu prevederile legale cuprinse în Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1792 / 2002 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 

instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- întocmirea lunară a situației monitorizării cheltuielilor de personal și a cheltuielilor de capital în 

vederea transmiterii la Ministerul Sănătății; 

- solicitarea Ministerului Sănătății la termenele stabilite pentru deschideri de credite bugetare pentru 

luna următoare, pe titluri de cheltuieli, programe de sănătate și acțiuni de sănătate, pentru fiecare sursă 

de finanțare; 

- analizarea, verificarea și înregistrarea în evidențele contabile a tuturor documentelor justificative care 

stau la baza elaborării situațiilor financiare trimestriale, potrivit Legii contabilității nr. 82 / 1991 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu precizările din Ordinului MFP 

1762 /12.04.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor 

financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2020, Planul 

de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare ale acestuia, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanțelor publice nr. 1.917 / 2005. 

Analiza modului în care s-a asigurat legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficiența 

utilizării fondurilor si administrarea patrimoniului instituției în scopul asigurării legalității, 

regularității, economicității, eficientei utilizării fondurilor si administrării patrimoniului instituției sunt 

esențiale: 

1. Respectarea procedurilor operaționale pe activități. Elaborarea procedurilor standardizate a 

adus un plus de rigoare activității si contribuie la realizarea unui control managerial 

eficient. Standardele constituie un sistem de referința în raport cu care se evaluează si se 

identifica zonele si direcțiile de schimbare. În dezvoltarea acestui sistem s-a ținut cont de 

specificul legal, organizațional, de personal, de finanțare. Derularea operațiunilor si 

circuitul documentelor respecta fazele execuției bugetare prevăzute de OMF nr. 1792/2002.  

2. Exercitarea controlului financiar preventiv propriu s-a realizat cu maxima responsabilitate, 

având în vedere ca se exercita asupra documentelor în care sunt consemnate operațiuni 

patrimoniale înainte ca acestea sa devina acte juridice, a asigurat identificarea si evaluarea 

riscurilor asociate actelor de gestiune a patrimoniului si a fondurilor publice. În cursul 

anului 2020 nu au fost înregistrate refuzuri de viză. 

 

              

 


