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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 349870 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 ).
Pentru punerea în aplicare a politicii de sanatate publica la nivel local, Directia de sanatate publica
Gorj are, în principal, urmatoarele atributii:
• Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate,
cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănătate
publică la nivel local, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează
programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum
şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.
• Direcţiile de sănătate publică evaluează, coordonează şi monitorizează modul de asigurare a
asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru
unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, luând măsuri pentru asigurarea accesului la
asistenţa medicală a oricărei persoane din raza judeţului.
• Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin serviciile de supraveghere
medicală, coordonează, organizează, evaluează şi participă la realizarea programelor naţionale de
sănătate ce se derulează în teritoriul arondat şi exercită atribuţii specifice de control în sănătatea
publică, în domeniile de competenţă, prin personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii.
• Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în colaborare cu autorităţile locale,
cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, organizează activităţi
în domeniul medical al sănătăţii publice.
• Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti coordonează serviciile de asistenţă
medicală din teritoriu, organizează, coordonează şi participă la asistenţa medicală în caz de calamităţi,
epidemii, catastrofe şi alte situaţii deosebite, organizează, coordonează şi răspund de pregătirea reţelei
sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii.
• Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti participă la coordonarea acordării
primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi cu alte structuri ale
Ministerului Sănătăţii.
• Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti organizează culegerea şi
prelucrarea datelor statistice de la toţi furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de
organizare, întocmesc şi transmit rapoarte statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop.
• Furnizează date statistice către alte autorităţi, la solicitare, cu respectarea confidenţialităţii datelor
personale.
• Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti avizează şi supun aprobării
conducerii Ministerului Sănătăţii propunerile privind structura organizatorică, reorganizarea,
restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor unităţilor sanitare din subordinea acestora.
• Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti desemnează reprezentanţi în
consiliul de administrare al spitalelor din subordine, precum şi din unităţile din subordinea autorităţilor
administraţiei publice locale.
• Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti monitorizează afişarea pe site-ul
spitalelor publice a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli şi analizează execuţia bugetelor de
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venituri şi cheltuieli lunare şi trimestriale, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile
subordonate.
• La cererea unor persoane fizice sau juridice, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului
Bucureşti efectuează, potrivit dispoziţiilor legale, servicii medicale de sănătate publică, pentru care se
percep tarife potrivit actelor normative în vigoare.
• Veniturile realizate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti constituie
venituri proprii, care se folosesc în condiţiile legii.
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 2021, 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
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
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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
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 medicosociale şi a unor normative privind personalul din 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 şi 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.
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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.

-

-

-

-

-

-

Dezvoltarea rețelei de asistență medicală comunitară a reprezentat pentru Direcția de Sănătate
Publică Gorj o prioritate și a fost inclusă permanent în Strategiile pe termen scurt și lung, acordânduse 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, rețeaua de asistență medicală comunitară s-a dezvoltat atât în mediul urban cât și în
rural, astfel această rețea cuprinde 138 asistenți medicali comunitari și 15 mediatori sanitari în 70
localități (9 localități urbane și 61 localități rurale). Judeţul Gorj are în acest moment cei mai mulţi
lucrători comunitari(AMC şi MSR) şi este singurul din ţară care are acoperire 100% cu personal
AMC.
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; 2021 - 138
AMC în 70 localități și 15 MSR în 13 localități.
Și în anul 2021, Ministerul Sănătății, prin structurile descentralizate, respectiv direcțiile
județene de sănătate publică, a aprobat și a asigurat finanțarea pentru rețeaua de asistență medicală
comunitară pentru județul Gorj.
Asistenții medicali comunitari din toate cele 70 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.
Activități desfășurate:
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;
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;
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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;
Populația beneficiară în anul 2021 de activitatea asistenților medicali comunitari este
reprezentată la nivelul județului Gorj de 118.603 persoane: 104.271 adulţi şi 14332 copii.
Astfel, potrivit atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare și conform programului de raportare
electronică, asistenții medicali comunitari din Gorj au catagrafiat în anul 2021 un număr de 109.855
persoane.

7

FIȘA GENERALĂ A POPULAȚIEI DESERVITE DE CĂTRE ASISTENȚII
MEDICALI COMUNITARI
Beneficiar Beneficiar cu ref/asis.
Beneficiar
AMC(Fisa generala)
nou
social
monitorizat
Total
11712
940
91619
01. Copil 0-18 ani
0
0
1
02. Femeie de varsta fertila (15 - 45 ani)
1032
73
6607
03. Femeie care utilizeaza metode
83
9
597
contraceptive
04. Varstnic (peste 65 de ani)
1867
81
13588
05. Persoana neinscrisa la medicul de familie
69
0
255
06. Caz de violenta in familie
3
0
28
07. Persoana varstnica fara familie
20
1
940
08. Persoana varstnica cu nevoi medico122
27
1717
sociale
09. Adult cu TBC
18
0
116
10. Adult cu HIV/SIDA
0
0
24
11. Adult cu dizabilitati
217
55
3580
12. Administrare medicamente persoane
49
23
531
vulnerabile
13. Adult cu risc medico-social
1874
252
13161
14. Adult fara familie
35
12
217
15. Adult cu boli cronice
1309
104
12281
16. Varstnic cu boli cronice
1947
179
23882
17. Varstnic cu TBC
2
1
50
18. Varstnic cu dizabilitati
247
59
3223
19. Varstnic cu tulburari mintale si de
14
7
160
comportament
20. Varstnic consumator de substante
0
0
10
psihotrope
21. Adult cu tulburari mintale si de
25
15
254
comportament
22. Adult consumator de substante
0
0
8
psihotrope
23. Mama minora
8
2
65
24. Lauza
38
2
255
25. Adult (fara probleme medico-sociale)
2646
38
9840
26. Anuntare pentru screening populational
81
0
94
27. Caz tratament paliativ (faza terminala)
1
0
79
28. Planificare familiala
2
0
17
29. Consiliere preconceptionala
3
0
39
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Copil(Fisa raportare)
Total
01. Nou-nascut (0-27 zile)
02. Prematur
03. Copil alimentat exclusiv la san
04. Caz boala infectioasa
05. Copil cu boala cronica
06. Caz profilaxie rahitism (vitD)
07. Caz profilaxie anemie (fier)
08. Copil nevaccinat cf. Calendarului
09. Caz HIV/SIDA
10. Caz TBC in tratament
11. Toxicoman
12. Caz copil cu nevoi medicale speciale
13. Caz copil cu nevoi medicale speciale-fara certificat de hand
14. Caz copil abandonat
15. Caz copil dezinstitutionalizat
16. Caz social
17. Caz copil parasit
18. Copil abuzat
19. Deces la domiciliu
20. Deces la spital
21. Copil cu parinti migranti
22. Vaccinat conform calendarului
23. Anuntat la vaccinare
24. Copil contact TBC
25. Copil din familie monoparentala
26. Copil cu dizabilitati
27. Copil cu tulburari mintale si de comportament
28. Copil consumator de substante psihotrope
29. Copil 0-18 ani (fara probleme medico-sociale)
30. Anuntare pentru screening populational
31. Caz tratament paliativ (faza terminala)
32. Copil neinscris la MF
33. Copil inscris la MF
34. Triaj epidemiologic
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0-1an 1-5 ani 5-18 ani
2121 3838 8373
210
0
0
12
1
0
360 12
8
4
17
10
1
2
64
51
11
2
1
21
9
22
45
100
0
0
5
0
0
3
0
0
0
6
37
207
0
14
22
0
0
1
0
5
14
112 492 1508
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
23
150
310 573
378
205 191
177
0
6
22
14 141
710
4
51
289
0
1
28
0
2
12
736 1924 4298
0
0
0
0
0
0
1
3
2
69 264
344
0
1
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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;
- 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 2021 mediatoarele sanitare din cele 13 localități: Bălești, Câlnic, Godinești,
Rovinari, Telești, Polovragi, Novaci, Tismana, mun.Motru, Bumbești Jiu, Tg.Cărbunești,
mun.Tg-Jiu, Albeni 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 beneficiari.
Astfel, potrivit atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare, mediatoarele sanitare au desfășurat,
în anul 2021, 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 DESERVITE DE CĂTRE MEDIATOARELE
SANITARE
Activitate
01. Sprijin emitere acte identitate
01. Sprijin emitere acte identitate
02. Inscriere la medicul de familie
02. Inscriere la medicul de familie
03. Obtinere certificat de handicap
03. Obtinere certificat de handicap
04. Caz nou luat in evidenta
04. Caz nou luat in evidenta
04. Caz nou luat in evidenta
04. Caz nou luat in evidenta
04. Caz nou luat in evidenta
04. Caz nou luat in evidenta
04. Caz nou luat in evidenta
05. Vizita si consiliere la domiciliu
05. Vizita si consiliere la domiciliu
05. Vizita si consiliere la domiciliu
05. Vizita si consiliere la domiciliu
05. Vizita si consiliere la domiciliu
05. Vizita si consiliere la domiciliu
05. Vizita si consiliere la domiciliu
06. Campanie vaccinare copii
06. Campanie vaccinare copii
07. Persoana depistata cu TBC
11. Depistare boala(boli frecvente)
12. Consemnare probleme in comunitati de romi
13. Persoana depistata cu HTA
14. Persoana depistata cu diabet
15. Persoana depistata cu hepatita
16. Persoana sprijinita in obtinerea unor beneficii sociale
16. Persoana sprijinita in obtinerea unor beneficii sociale
16. Persoana sprijinita in obtinerea unor beneficii sociale
16. Persoana sprijinita in obtinerea unor beneficii sociale
17. Caz violenta
19. Campanie/actiune de sanatate publica
19. Campanie/actiune de sanatate publica
19. Campanie/actiune de sanatate publica

Tip persoana
Adult
Copil
Adult
Copil
Adult
Copil
Bolnav cronic
Copil 0-1 ani
Copil > 1 an
Gravida
Lauza
Nou-nascut
Varstnic
Bolnav cronic
Copil 0-1 ani
Copil > 1 an
Gravida
Lauza
Nou-nascut
Varstnic
Anuntat
Vaccinat
Adult
Adult
Adult
Adult
Ajutor social
Alocatie de sustinere
Altele
Bursa scolara
In familie
In familie/familii
In gradinita
In scoala

Total
46
5
7
6
19
1
194
18
294
17
5
16
92
4519
116
2823
82
30
3
963
233
30
14
30
5
41
6
3
72
37
368
5
5
3330
1
6

În exercitarea atribuțiilor sale în perioada raportată, mediatoarele sanitare 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 ședințele lunare organizate de către Direcția de Sănătate Publică Gorj;
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- 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 2021 de activitatea mediatorilor sanitari în județul Gorj este de
10.105 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.
Serviciului de Control în Sănătate Publică al Direcței de Sănătate Publică Gorj asigură prin
coordonatorul judeţean al asistenţei medicale comunitare: 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:
- consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul evaluării nevoilor, al stabilirii priorităţilor, modalităţilor
de implementare şi monitorizare a strategiilor de asistenţă medicală comunitară integrate = în 70
UAT-uri;
- colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea realizării strategiei judeţene şi a
listei de priorităţi în domeniul asistenţei medicale a comunităţilor la risc = 70 UAT-uri;
- coordonare și monitorizare, evaluarea derularii programelor naţionale şi locale de sănătate cu
privire la asistenţa medicală în comunităţile la risc în 70 UAT-uri;
- participă ca membrii în comisiile de examen pentru ocuparea posturilor din rețeaua de asistență
medicală comunitară, respectiv în comisiile de soluționare a contestațiilor;
- sprijin pentru formarea personalului care lucrează în reţeaua de asistenţă medicală
comunitară, inclusiv joncţiunile cu reţeaua de medicină de familie, accesul la medicamente,
servicii ambulatorii şi spitaliceşti - cursuri Covid 19 cu UMF Cluj, cursuri pe bolile rare cu
NORO Zalau, cursuri Hepaprevent cu Instititul de Gastroenterologie și Hepatologie Cluj
Napoca, curs de formare TB cu Institutul ,,Marius Nasta” Bucureşti pentru 138 AMC și 15
MSR;
- identifică şi controlează implementarea unor programe specifice de consiliere medico-socială,
servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vulnerabile: persoane cu dizabilităţi, neasiguraţi,
victime ale violenţei domestice, copii din familii dezorganizate, persoane cu probleme de sănătate
mintală, precum şi alte categorii de persoane identificate la nivel local ca fiind în situaţii de risc în 70
UAT-uri;
- facilitează şi monitorizează crearea parteneriatelor interinstituţionale la diferite niveluri, a
strategiilor şi a protocoalelor comune pentru serviciile de asistenţă comunitară la risc.
Proiecte in derulare:
- Proiectul POCU/375/4/22/122607 - „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate
pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, co-finanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
- Proiectul PDP1 din cadrul Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 ,, Consolidarea rețelei
naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a
populației, copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă)“
- “Rolul Asistenței Medicale Comunitare în susținerea eforturilor de combatere a cancerului
bronho- pulmonar"
În anul 2021, în județul Gorj, pe linie de asistenţă medicală comunitară s-au derulat
următoarele activități:
- verificarea în teren a persoanelor aflate în autoizolare, pentru a vedea dacă se respectă măsura;
- monitorizarea stării de sănătate a persoanelor izolate la domiciliu, în special a celor care nu sunt
înscrise la un medic de familie; identificarea persoanelor cu istoric de călătorie internaţională şi luarea
de îndată a măsurilor corespunzătoare sub coordonarea medicului epidemiolog;
- achiziţia si distribuirea hranei persoanelor aflate în autoizolare la domiciliu, cât şi a celor cu
probleme medico –sociale;
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- supravegherea permanentă a persoanelor cu vârsta peste 65 ani care locuiesc singure; achiziționarea
şi distribuirea medicamentelor beneficiarilor, la indicația medicului de familie etc;
- deplasarea la beneficiarii externați din spital care au nevoie de îngrijiri medicale;
consilierea/informarea populatiei privind prevenirea contaminării cu COVID-19;
- acțiuni de informare, educare, conștientizare, mobilizare și organizare maratoane de vaccinare
împotriva COVID-19;
- screening populațional pentru depistarea activă a cancerului de col uterin și vaccinare HPV cu
Gardasil, în parteneriat cu Institutul Oncologic ,,Prof.Dr.Ion Chiricuț” Cluj Napoca;
- detașarea AMC la DSP pentru întocmirea anchetelor epidemiologice, call center etc.
Raportarea indicatorilor specifici activității de asistență medicală comunitară se face în mod
constant de către asistenții medicali comunitari și mediatoarele sanitare în aplicaţia on-line
amcmsr.gov.ro. Asistența medicală comunitară se adresează, în special populaţiei neasigurate medical,
defavorizată social, cât şi 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 2021 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 100% și al doilea județ din țară care monitorizează activitatea acestora
prin introducerea datelor în aplicația on-line necesară raportării activității și serviciilor de asistență
medicală comunitară.
SEDIUL CENTRELOR DE PEMANENTA
CENTRUL DE PERMANENTA SAMARINESTI
Localitatile arondate Centrului de permanenta Samarinesti sunt Samarinesti si Vagiulesti deservind
un numar de 4169 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 4585 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 10704 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 9995 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 10051 de persoane.
Tipul Centrului de permanenta – CP fix
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CENTRUL DE PERMANENTA TURBUREA
Localitatile arondate Centrului de permanenta Turburea sunt: Turburea, Tintareni, Aninoasa,
Vladimir deservind un numar de 16203 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 10550 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 31500 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 13687 de persoane.
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 12316 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 9679 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 14182 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: TgCarbunesti, Cretesti, Pojogeni, Floresteni, Macesu, Stefanesti, Cojani, Carbunesti-Sat
deservind un numar de 8616 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 8323 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 6432 de persoane.
Tipul Centrului de permanenta – CP fix
CENTRUL DE PERMANENTA SCOARTA Localitatile arondate Centrului de permanenta
Scoarta sunt: Scoarta deservind un numar de 4589 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 5872 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 7508 de persoane
Tipul Centrului de permanenta – CP fix ;
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Nr. consultaţii în
anul 2021
Centrul de
permanenţă

C.P.NR.1
TG-JIU
C.P. NR.2
TG-JIU
C.P. NR.3
TG-JIU
C.P.Ţicleni
C.P.Tetila
(Bumbeşti
Jiu)
C.P.Tismana
C.P.TgCărbuneşti
C.P.Turburea
C.P.Bîlteni
C.P.Bălesti
C.P.Cătunele
C.P.Crasna
C.P.Cîlnic
C.P.Căpreni
C.P.Logreşti
C.P.Scoarţa
C.P.Samarin
eşti
C.P.Mătăsari
C.P.Pestişani
C.P.Prigoria

Nr.
tratamente în
2021

tip zile

Nr.
total
de
persoa
ne
care au
apelat
la
centrul
de
perma
nenţă
ÎN
ANUL
2021

Nr.
persoa
ne
care au
apelat
la
centru
şi NU
AU
REPR
EZEN
TAT
O
URGE
NŢĂ

Nr.
solicitări
ambulan
ţă/SMU
RD ÎN
2021

Nr.
bilete de
trimitere
eliberate
în 2021

Nr.
scris
ori
medi
cale
elibe
rate
în
2021

Număr
medici pe
centru de
permanen
ţă la
31.12.202
1

Număr
asistenţi
medicali
pe centru
de
permanen
ţă la
31.12.202
1

lucrătoa
re

nelucr
ătoare

total

1877

970

2847

1896

4743

881

2

22

7

5

5

1043

482

1525

3775

5300

74

0

0

0

5

4

1258
1229

643
792

1901
2021

3781
1117

5682
3152

213
1117

2
13

105
0

15
0

5
5

5
4

1349
2096

1471
1872

2820
3968

1942
3538

1343
3968

563
393

0
48

0
77

0
0

5
6

5
5

1375
1430
1845
2628
1697
1518
1161
1582
1356
1403

1075
1183
996
1750
730
872
738
954
900
1037

2450
2613
2841
4378
2427
2390
1899
2536
2256
2440

1295
1239
1655
4294
2338
2637
1843
2536
2256
1102

3745
3852
4496
4378
2427
2864
3742
2536
2256
3542

175
1744
4064
84
448
2806
2070
237
163
668

20
25
3
10
1
0
7
15
16
5

42
0
11
50
1
14
56
15
163
60

0
0
0
18
0
1412
0
0
28
0

7
6
5
5
5
5
5
5
5
6

6
6
8
5
5
5
7
3
5
5

1905
2269
2434
1660

1172
1239
1294
956

3077
3508
3728
2616

632
2123
1437
2564

3683
5631
3728
2616

199
506
817
52

1
41
19
0

0
92
30
31

0
0
0
0

6
6
5
6

6
7
5
5
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N
R.
C
R
T

CENTRUL
DE
PERMANEN
ŢĂ
CONTROLA
T

1 CP. Băleşti
2 CP.Cîlnic
3 CP. Cătunele

4 CP. Tismana

5 CP. Peştisani

CP Tg6
Cărbuneşti

7 CP Logreşti

8 CP Căpreni

9 CP Turburea

10 CP Scoarţa

11 CP Ţicleni
12 CP Bîlteni
13 CP Mătăsari

NECONFOR
MITĂŢI
CONSTATA
TE
- Cantităţi
insuficiente
materiale de
curăţenie şi
lipsă substanţe
dezinfectante
Existenţa în
aparatul de
urgenţă a
medicamentelo
r cu termen de
valabilitate
expirat;
- nerespectarea
de către
personalul
sanitar a
programului de
lucru afişat; gestionarea
necorespunzăto
are a deşeurilor
rezultate din
activitatea
medicală;
- existenţa în
aparatul de
urgenţă a
medicamentelo
r cu termen de
valabilitate
expirat;
- nerespectarea
de către
personalul
sanitar a
programului de
lucru afişat
-

RECOMANDĂRI/
TERMENE

SANCŢIUNI
APLICATE

-

-

- aprovizionarea cu
materiale de curăţenie şi
substanţe
dezinfectante/imediat şi
permanent;
-

Ord.nr.857/2011/638/2019
art. 18, lit d. pct. vii – 6000
lei
-

-verificarea permanent
a medicamentelor din
aparatul de urgenţă

Ord.nr.857/2011/638/2019
art. 33, lit d. - 2000 lei

Respectarea prevederilor
Ord.MS. nr
1226/2012/permanent
Aprovizionarea cu
materiale de curăţenie şi
substanţe
dezinfectante/imediat şi
permanent;

Ord.nr.857/2011/638/2019
art. 18, lit d. pct. ii – 6000
lei
Ord.nr.857/2011/638/2019
art. 18, lit d. pct. vii – 6000
lei

- verificarea permanent a
medicamentelor din
aparatul de urgenţă

Ord.nr.857/2011/638/2019
art. 33, lit. d.– 2000 lei

-

-

-Respectarea prevederilor
Ord.MS.nr.697/2011
actualizat/permanent
-

Ord.nr.857/2011/638/2019
art. 29, alin. 1, lit.g – 20
000 lei
-
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- nerespectarea
de către
personalul
sanitar a
programului de
lucru afişat; gestionarea
necorespunzăto
are a deşeurilor
rezultate din
activitatea
medicală;

-Respectarea prevederilor
Ord.MS.nr.697/2011
actualizat Respectarea
prevederilor Ord.MS. nr
1226/2012

-

-Respectarea prevederilor
Ord.MS.nr.697/2011
actualizat/permanent

-

16 CP. Crasna

-

-Respectarea prevederilor
Ord.MS.nr.697/2011
actualizat/permanent

-

17 CP. Prigoria

-

-Respectarea prevederilor
Ord.MS.nr.697/2011
actualizat/permanent

-

14 CP Samarineşti

15 CP. Tetila

Ord.nr.857/2011/638/2019
art. 29 alin. 1, lit. g – 20
000 lei;
Ord.nr.857/2011/638/2019
art. 18, lit. d. pct. ii – 6000
lei
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CP.NR. 1 TGJIU

-

-Respectarea prevederilor
Ord.MS.nr.697/2011
actualizat/permanent

-

19

CP.NR.2 TGJIU

-

-Respectarea prevederilor
Ord.MS.nr.697/2011
actualizat/permanent

-

20

CP.NR.3 TGJIU

-

-Respectarea prevederilor
Ord.MS.nr.697/2011
actualizat/permanent

-
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CAP.II RAPORTUL BIROULUI RESURSE UMANE,
La nivelul Compartimentului Runos din cadrul DSP Gorj s-au desfasurat, in principal,
urmatoarele activitati in anul 2021, 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 2021;
- 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 161 inscrieri la concursul de intrare in
rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc sesiunea noiembrie 2021 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;
- 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
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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 2021, 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 2021;
- 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 01.09.2021 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 organizat si a participat la desfasurarea concursurilor organizate in conformitate cu Ordinul
869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de
ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile
sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din
unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- a organizat si a participat la desfasurarea concursurilor organizate in conformitate cu HG nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- 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;
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- a intocmit decizii privind infiintarea centrelor de vaccinare in vederea prevenirii si limitarii efectelor
epidemiei cu SARS-CoV-2;
- 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.
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CAP. III RAPORTUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC,

1- S-au analizat si avizat din punct de vedere al legalitatii, actele administrative emise de
compartimentele de specialitate din cadrul institutiei supuse verificarii legalitatii
respectiv, un numar de 119 dispozitii, 5 contracte individuale de munca si 56 acte
aditionale la contractele individuale de munca;
2- intocmit documentele necesare si am reprezentat interesele DSP Gorj in fata instantelor
judecatoresti la termenele de judecata, intr-un numar de 68 litigii;
3- solutionat petitii si adrese transmise de diverse institutii, petenti si compartimente
interne,
4- participare la incheierea contractelor de achizitie publica si a actelor aditionale;
5- Am verificat si avizat de legalitate un numar de 73 contracte de achizitie publica, un
numar de 194 de comenzi achizitie publica on-line prin SICAP si un numar de 42 de
comenzi achizitie publica off-line;
6- S-au analizat si avizat notele de comanda privind achizitiile publice;
8 – s-a analizat modul in care sunt respectate dispozitiile legale in desfasurarea activitatii
unitatii;
9- S-au oferit consultatii juridice la solicitarile compartimentelor de specialitate din cadrul
institutiei

CAP.IV. COMPARTIMENTULU AUDIT PUBLIC INTERN
Activitatea compartimentului de audit public intern s-a desfășurat în anul 2021 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 menționate 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.
Obiective generale:
a)activitați de asigurare efectuate cu scopul de a furniza structurilor auditate o evaluare independent
și obiectivă a proceselor de management al riscrilor, de control și de guvernanță.
b)activități de consiliere effectuate cu scopul de a crește plusvaloarea și de a îmbunătății procesele de
guvernanță din cadrul MS.
Obiective specifice ale CAPI din anul 2021 au fost stabilite astfel încât să sprijine Direcția de
Sănătate Publică Gorj în următoarele direcții:
a) asigurarea bunei administrări a fondurilor publice şi păstrarea patrimoniului;
b) respectarea conformităţii tuturor activităților;
c) asigurarea unor sisteme contabile şi informatice fiabile;
d) îmbunătăţirea managementului riscului, a controlului şi a guvernanţei;
e) îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii operaţiunilor.
Misiunile de audit desfășurate în anul 2021 au fost de regularitate și evaluare a activității de audit
având ca tematică generală “Asigurarea conformităţii operaţiunilor şi activităţii cu cadrul legislativ şi
normativ specific”, iar domeniile auditabile au fost:
-Verificarea implementării recomandărilor din Rapoartele de Audit pentru anii 2017-2020
-Laboratoare Diagnostic şi investigare în SP şi Igiena radiaţiilor
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-Evaluarea sistemului de prevenire a corupţiei anul 2021 la DSP Gorj
-Evaluarea sistemului de prevenire a corupţiei anul 2021 la CJAM Gorj
-Relaţii Publice şi Secretariat
-Activitatea Compartimentului de Avize/Autorizări
Activitate
Cadrul legal
Cadrul legislativ, metodologic şi procedural necesar desfăşurării activităţii de audit public intern
la nivelul Ministerului Sănătății și a unităților aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
acestuia este asigurat prin O.M.S nr. 683/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice
privind exercitarea auditului public intern şi a Cartei auditului intern în cadrul Direcției de Sănătate
Publică Gorj care sunt avizate de Ministerul Sănătății.
Principiile, procedurile și regulile definite în cadrul normelor metodologice proprii permit
CAPI să îşi realizeze obiectivele în condiţii de legalitate, regularitate şi eficacitate.
Prin activitatea sa, CAPI a desfășurat misiuni de audit de asigurare și consiliere privind
eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă, contribuind la
îmbunătăţirea activității acestora prin recomandările elaborate în rapoartele de audit.
La începutul anului 2021 structura organizatorică a CAPI -DSP GORJ avea prevăzut în ștatul de
funcții un singur post de auditor public intern superior ocupat.
Analiza SWOT
Puncte tari
1.Structurile auditate au fost consiliate eficient în ceea ce priveşte sistemul de control intern
managerial, procesul de management al riscurilor
2. Au fost efectuate toate misiunile de audit intern prevăzute în planul anual - planificate 6 – realizate
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3. În anul 2021, modul de implementare a standardelor de control intern/managerial conform OS.G.G.
nr. 600/2018, a fost verificat în misiuni de asigurare, în cadrul obiectivului specific de evaluare a
sistemului de control intern managerial.
În urma misiunilor de audit, au fost depistate aspecte perfectibile faţă de care au fost
formulate recomandări privind elaborarea procedurilor, stabilirea obiectivelor specifice şi a
indicatorilor de performanţă şi s-au făcut propuneri de îmbunătăţire a organizării şi supervizării
activităţii în cadrul controlului intern.
Puncte slabe
Numărul redus de auditori din cadrul CAPI comparativ cu numărul structure și de unități subordonate
la care trebuie derulate misiuni de audit.
Așadar, din totalul de 14 structuri auditabile+ o unitate aflată în subordinea DSP Gorj, nu pot fi
auditate decât 4 într-un interval de 3 ani. Rezultă că un număr de 2 structuri rămân neauditate (datorită
neposibilităţii formării unor echipe de auditori), contrar prevederilor Legii 672/2002 republicată, care
prevede la art.13, lit. b, auditarea structurilor proprii, subordonate, aflate în coordonare sau sub
autoritate, cel puţin o dată la 3 ani.
Inexistența unui sistem informatic pentru managementul activității și desfășurarea misiunilor de
audit.
Pandemia SARS-COV2 a dus la reprogramarea unor misiuni de audit iar planul de audit a fost
actualizat și aprobat în consecință.
Planificarea multianuală 2021-2023
Planul multianual a fost elaborat cu respectarea termenelor prevăzute de actele normative în
vigoare şi a fost transmis conducerii DSP Gorj împreună cu referatul de justificare.
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Planificarea anuală
În anul 2021, structura planului anual de audit a fost elaborat ţinând cont de numărul şi tipul de
unităţi şi structuri auditabile, cu respectarea prevederilor art.13, lit. b, Legea nr. 672/2002r, care
menţionează că structurile proprii şi cele subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritatea DSP
Gorj, trebuie auditate cel puţin o dată la 3 ani.
Domeniile / obiectivele / activităţile / temele / subiectele propuse spre auditare au răspuns
cerinţelor conducerii DSP Gorj care şi-a exprimat opinia că auditorul trebuie să trateze cu
preponderenţă domeniul managementului general şi al celui de specialitate, urmat de analiza execuţiei
bugetare a entităţilor propuse pentru auditare, evaluarea programelor naționale de sănătate, achiziții
publice, resurse umane, evaluarea activității de investiții, evaluarea sistemului de control intern
managerial, evaluarea activității de audit public intern, etc.
Structura planului anual al CAPI pe anul 2021
Fundamentarea misiunilor incluse în planul anual pe 2021 s-a realizat în baza analizei riscurilor,
a numărului de auditori existenți şi a fondului de timp disponibil.
Planificarea reprezintă activitatea prin intermediul căreia se pun de acord sarcinile ce trebuie
îndeplinite pe o anumită perioadă de timp cu resursele disponibile pentru îndeplinirea acestor sarcini.
În anul 2021, activitate de audit s-a desfăşurat în baza Planul anual de Audit Public Intern nr.
15623/15.12.2020, cu modificările ulterioare,plan care a fost aprobat de directorul executiv.
Conform planificării iniţiale, în baza premiselor existente, au fost planificate a se executa 5
misiuni de asigurare.
Domeniile abordate în cadrul misiunilor de audit planificate în cursul anului 2021 sunt:
-Verificarea implementării recomandărilor din Rapoartele de Audit pentru anii 2017-2020
-Laboratoare Diagnostic şi investigare în SP şi Igiena radiaţiilor
-Evaluarea sistemului de prevenire a corupţiei anul 2021
-Relaţii Publice şi Secretariat
-Activitatea Compartimentului de Avize/Autorizări
Datorită modificării premiselor care au stat la baza întocmirii Planului anual de audit pentru anul
2021, auditorul a desfășurat activităţi de supraveghere şi monitorizare a îmbolnăvirii cu coronavirus
COVID -19 conform Dispoziţiei nr.55/06.03.2020, emisă de directorul executiv al DSP Gorj.
Conform Deciziei nr.102 din 19.10.2021 emisă de directorul executiv al DSP Gorj, auditorul
public intern face parte din comisia care verifică acordarea tichetelor de masă persoanelor care se
vaccinează cu schema completă de vaccinare împotriva SARS-COV-2, conform Ordinului
nr.1863/10.09.2021.
Am efectuat si alte activități dispuse de directorul executiv al DSP Gorj, despre care am
precizat în referatul de modificare a Planului anual de audit.
În aceste condiţii, s-a efectuat modificarea Planului anual de audit public intern pentru anul
2021, înregistrat la nr.18155 din 29.11.2021.
Misiunile de audit public intern realizate
La nivelul Direcției de Sănătate Publică a Județului Gorj, în anul 2021 au fost realizate un
număr de 5 misiuni de asigurare. Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se pot
aborda mai multe domenii, s-a constatat că:
- la 4 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul funcţiilor specifice entităţii.
Au fost efectuate de către auditorul public intern, activităţi de consiliere neformalizate precum
şi activităţi care au avut drept scop verificarea modului în care controlul intern organizat la nivel de
compartimente ale DSPJ Gorj este funcţional.
Nu au fost efectuate misiuni de evaluare.
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Auditorul public intern a actualizat instrumentele de lucru ale compartimentului de audit intern,
respectiv elaborarea unei noi ediţii de proceduri operaţionale care respectă noile norme metodologice
specifice privind exercitarea auditului public intern în conformitate cu Ordinul nr.683/2014.
Compartimentul de audit public intern, a răspuns solicitărilor compartimentelor şi a prezentat,
dialogat şi explicat personalului acestora precum şi Comisiei cu atribuţii de monitorizare privind
sistemul propriu de control intern/managerial, prevederile OSGG nr.600/2018, modalităţi practice de
implementare a unor standarde de control intern, etape de parcurs în vederea raportării autoevaluării
controlului intern.
Raportat la planificarea inițială, întocmită pe baza premiselor existente la acea dată, gradul de
realizare a planului de audit public intern în anul 2021 a fost de 100%.
Resursele utilizate pentru realizarea planului de audit public intern sunt:
Resurse materiale
Resursele materiale sunt: calculatoare personale, mobilier, rechizite.
Resurse umane
Resursele umane: un auditor superior.
Resurse financiare
Resursele financiare necesare sunt stabilite prin bugetul entității publice.
În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2021 nu au fost constatate
iregularități.
În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2021 nu au fost constatate
recomandări neînsuşite de către structurile/entitățile auditate.
Complementar PAIC, calitatea funcției de audit intern se poate îmbunătăți prin evaluările
externe. Aceste evaluări trebuie efectuate la fiecare cinci ani, conform cerințelor legislației naționale,
dar și standardelor internaționale de audit intern emise de către Institutul Auditorilor Interni (IIA).
În anul 2021 activitatea Compartimentului audit nu a fost evaluată extern de către structura de
audit a Ministerului Sănătății.
Auditul public intern din cadrul Direcției de Sănătate Publică Gorj a fost evaluat, în anul 2021
de către Curtea de Conturi Gorj.
Structura personalului și pregătirea profesională la data de 31 decembrie 2021
La analiza structurii personalului au fost luate în calcul următoarele criterii: experiența în
auditul public intern, domeniul studiilor de specialitate, limbi străine vorbite, certificări
naționale și internaționale deținute precum și calitatea de membru în organizații profesionale
naționale și internaționale.
Toate aceste elemente, alături de pregătirea profesională a personalului, contribuie la o analiză
calitativă a resursei umane, factor extrem de important în derularea activității de audit public intern.
În cadrul compartimentului de audit public intern este angajată o singură persoană de execuție,
auditor superior, având experiență de peste zece ani în domeniul activității de audit, cu studii în
domeniul economic.
Auditorul nu deține certificări naționale sau internaționale și nici nu este membru în organisme
profesionale interne sau internaționale.
Auditorul deţine Certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului
European de Conturi Seria A, nr.001180 din 29 decembrie 2014, necesar doar pentru ocuparea funcției
de director executiv adjunct economic.
Asigurarea perfecţionării profesionale continue
La nivelul Direcției de Sănătate Publică a Județului Gorj, are un grad de participare de 0%,
numărul mediu de zile de pregătire profesională pentru fiecare persoană este de 12 zile, fiind realizat
astfel:
- 12 zile prin studiu individual.
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Pregătirea individuală efectuată la nivelul compartimentului audit al DSPJ Gorj s-a desfășurat
în baza unui Program de pregătire, aprobat de directorul executiv.
Analiza caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului de audit intern
Conform art. 3(2) din Legea nr. 672/2002, sfera auditului public intern cuprinde toate
activităţile desfăşurate în cadrul entităţilor publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv
evaluarea sistemului de control managerial.
Conform prevederilor art. 15(1) din Legea nr. 672/2002, auditul public intern se exercită asupra
tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităţilor entităţilor
subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entităţi publice.
La nivelul Direcției de Sănătate Publică a Județului Gorj, având în vedere resursa de personal
existentă menționată la punctul III.6.1, respectiv un post ocupat, gradul de acoperire al sferei
auditabile în 3 ani a fost de aproximativ 50%. Acest lucru s-a datorat, în primul rând, faptului că în
2021 a existat un singur post de auditor şi acesta a fost ocupat în permanență.
Datorită modificării premiselor care au stat la baza întocmirii planului anual de audit pentru anul 2020
respectiv:
- implicarea auditorului în activități de monitorizare și analize COVID.
- existenţa unor activităţi ale instituţiei care au necesitat implicarea compartimentelor
auditabile în acestea sau probleme personale ale persoanelor din compartimentele respective care nu
au permis respectarea planificării iniţiale a misiunii;
În aceste condiţii, s-a efectuat modificarea Planului anual de audit public intern pentru anul
2021 prin modificarea perioadelor de desfășurare a misiunilor de audit.
Pentru perioada 2021-2023 se are în vedere ca gradul de acoperire a sferei auditabile să fie
100% (conform Planului multianual de audit), chiar şi în condiţiile deficitului de încadrare, cu condiţia
posibilităţii respectării ipotezelor în care a fost construit Planul multianual şi cu o eşantionare
corespunzătoare pentru numărului de auditori existenți.
În vederea respectării prevederilor legale și acoperirea integrală (100%) a sferei auditabile întro perioadă de trei ani, având în vedere și entitatea subordonată CJAM Gorj, ținând cont de faptul că
în permanență misiunile de audit nu poat fi supervizate decât de directorul executiv conform
recomandărilor Biroului Audit Intern al MS, precum şi a faptului că auditorul trebuie să efectueze
singur şi activitățile administrative specifice compartimentului, necesitatea alegerii unor eșantioane
mai mari și reprezentative care să poată oferi o asigurare cât mai rezonabilă și acoperitoare cu putință,
structura de audit intern ar avea nevoie de un număr total de 3 posturi de auditori interni ocupate.
Planul anual de Audit Public Intern nr.15623/15.12.2020, cu modificările ulterioare, a fost
aprobat de directorul executiv.
În vederea elaborării planificării anuale și multianuale au fost utilizate următoarele criterii de analiză
de risc:
Ponderea
Nr.
Criterii de analiză de risc
fiecărui
Crt.
criteriu (%)
1
Complexitatea activităților
15
Impact financiar/nivel fonduri alocate (mediu
2
15
pe cei 3 ani)
3
Fluctuație personal
4
4
Grad încadrare cu personal
10
5
Calitatea managementului
18
6
Modificări legislative
4
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7
8
9
10
11
Total

Modificări organizatorice
Pagube înregistrate în ultimii 3 ani
Număr procese în instanță în ultimii 3 ani
Nivelul și calitatea dotărilor tehnice
Istoric disfuncții

5
10
5
4
10
100

Pentru întocmirea planurilor multianuale și anuale de audit a fost elaborată procedura
operațională nr. P.O.18- C16 Elaborarea şi actualizarea planului multianual şi anual al activităţii de
audit public intern , ediția I, revizia a I-a.
Realizarea misiunilor de audit intern
Realizarea misiunilor de asigurare
Conform planificării inițiale, în baza premiselor existente, au fost planificate a se executa 6
misiuni de asigurare.
La nivelul Direcției de Sănătate Publică a Județului Gorj în anul 2021 au fost realizate un
număr de 4 misiuni de asigurare care au abordat domeniul funcţiilor specifice entităţii:
-Verificarea implementării recomandărilor din Rapoartele de Audit pentru anii 2017-2020
-Laboratoare Diagnostic şi investigare în SP şi Igiena radiaţiilor
-Relaţii Publice şi Secretariat
-Activitatea Compartimentului de Avize/Autorizări
2 misiuni de asigurare unde s-a abordat alte domeniu.
-Evaluarea sistemului de prevenire a corupţiei anul 2021 DSP GORJ
-Evaluarea sistemului de prevenire a corupţiei anul 2021 CJAM GORJ
În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2021 nu au fost constatate
iregularități.
În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2021 nu au fost constatate
recomandări neînsuşite de către structurile/entitățile auditate.
Referitor la urmărirea implementării recomandărilor, această activitate se referă la
recomandările formulate de către structura de audit intern în cadrul misiunilor de asigurare anterioare
și pentru care structura de audit intern are obligația urmăririi modului de implementare.
În acest context, în cursul anului 2021 au fost urmărite un număr de 255 recomandări, cu
următoarele rezultate:
- 193recomandări implementate, din care:
• 184 recomandări implementate în termenul stabilit;
• 9 recomandări implementate după termenul stabilit;
60 recomandări parțial implementate (în curs de implementare), din care:
• 60 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit;
• 0recomandări cu termenul de implementare depășit;
- 2 recomandări neimplementate, din care:
• 2 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit;
• 0 recomandări cu termenul de implementare depășit
Referitor la urmărirea implementării recomandărilor, în cursul anului 2021 a fost planificată o
misiune pentru urmărirea implementării recomandărilor din ani 2017-2020.
Modalitatea de realizare a urmăririi implementării recomandărilor formulate în cadrul
misiunilor de audit intern, se va baza în principal pe valorificarea datelor și documentelor justificative
care au însoțit Informările asupra stadiului progresului înregistrat în procesul de implementare a
-
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recomandărilor, iar acolo unde informațiile nu au fost suficiente sau concludente, echipa de audit s-a
deplasat la entitățile auditate pentru documentare suplimentară.

Număr de
recomandări
implementate
Domeniul

Bugetar
Financiar-contabil
Achiziţiilor publice
Resurse umane
Tehnologia
informației
Juridic
Fonduri comunitare
Funcţiile specifice
entităţii
SCM/SCIM
Alte domenii
Urmărirea
implementării
recomandărilor
formulate de auditul
public intern la
nivelul structurilor
DSP Gorj, CJAM
Gorj și SJU Tg-Jiu
anii 2017-2020
TOTAL 1
TOTAL 2

Număr de recomandări
parțial implementate

pentru care
termenul de
în
după
implementar
termenu termenu
e stabilit nu
l stabilit l stabilit
a fost
depășit

15

35

21

9

148

193

9

7

pentru care
cu termenul termenul de
de
implementar
implementar e stabilit nu
e depășit
a fost
depășit

9

60

Număr de recomandări
neimplementate
cu termenul
de
implementar
e depășit

2

2

Realizarea misiunilor de consiliere
Pentru anul 2021 nu au fost planificate misiuni de consiliere deoarece directorul executiv al
DSP Gorj nu a dispus să fie prinse în plan astfel de misiuni.
Au fost solicitări pentru realizarea unor misiuni de consiliere cu caracter informal şi misiuni
de consiliere pentru situaţii excepţionale de tipul consultanţă şi facilitarea înţelegerii legislative.
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Concluzii
Prin constatările efectuate, auditorii interni au contribuit la îmbunătățirea procesului de
management al riscurilor prin identificarea unor riscuri cu care se confruntă entitatea, iar prin
recomandările formulate au contribuit la cantonarea acestora într-o zonă acceptabilă și controlabilă.
Directorul executiv a apreciat rolul auditorilor interni în îndeplinirea obiectivelor instituţiei, în
sensul că:
– și-au adus contribuţia la îmbunătăţirea activităţii desfăşurate în cadrul D.S.P Gorj și a
unităților subordonate, prin identificarea riscurilor majore în desfășurarea activităților, formularea unor
constatări şi recomandări pertinente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
– au contribuit la îmbunătățirea sistemului decizional, oferind consiliere în procesul de
implementare a Sistemului de Control Intern/Managerial în cadrul D.S.P Gorj și CJAM Gorj
subordonată acesteia.
Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de audit intern
În vederea îmbunătățirii activității de audit public intern în cadrul compartimentului, ținând
cont ca în statul de funcții există un post de execuție de auditor intern, iar introducerea în auditare la
maxim 3 (trei) ani a tuturor activităților desfăşurate în entitatea publică poate fi cu greu acoperită,
propunem redimensionarea acestuia corespunzător cu volumul real de activitate al entității.
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- 161
2.- Numar total de solicitari, pe urmatoarele domenii: - solicitari copii acte =3
- informatii statistice= 29
- alte tipuri de informatii = 129

3.- Numar de solicitari rezolvate favorabil – 161
4.- Numar de solicitari respinse, = 0
5.- Numar de solicitari adresate in scris = 41 - a) pe suport de hartie = 5
- b) pe suport electronic -= 36
6..-Numar solicitari verbale = 120
7. –Numar de solicitari adresate de persoane fizice = 8
8.- Numarul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare = 350
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 2021 au fost depuse 418
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 59 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 17 petitii nu s-au confirmat cele sesizate.
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S-au promovat pe pagina de Internet a institutiei diversele actiuni organizate de compartimentul
promovarea sanatatii in interventiile din mass media :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luna Națională a Informării despre Bolile Transmisibile: HIV, TB, HEPATITĂ –
DECEMBRIE 2021
– Ai dreptul la sanatate! Ai dreptul sa fii pe lista unui medic!
Campanie Ziua Națională fără Tutun-18 noiembrie 2021
Campania natională a informarii despre efectele nutritiei/alimentatiei
– Sanatatea femeilor – drepturi si responsabilitati!
– Sanatatea copiilor din comunitatile vulnerabile conteaza! Sa actionam pentru reducerea
inechitatilor!
Campania “Luna Națională a informării despre efectele alimentației/nutriției”
Campania privind Siguranța Pacientului “Să cunoaștem, Să prevenim, Să protejăm – Pentru
siguranța îngrijirii sănătății mamei și nou-născutului” – Septembrie 2021
Campania „Protecția solară – un pas important pentru sănătate! august 2021”
Campania națională a informării despre efectele activității fizice – iulie 2021
5-11 iulie – Săptămâna națională a testării consumului personal de alcool
Informare – Campania “Orașul vaccinează satul”, 24.06.2021
Luna națională a informării despre efectele consumului de alcool iunie, 2021
Împreună pentru o lume mai echitabilă și mai sănătoasă 7 aprilie – 12 decembrie 2021
Afiș Ziua mondială a sănătății 7 aprilie 2021
Campanie IEC – Cancer – Luna Mai 2021
Luna națională a informării despre VACCINARE – aprilie 2021
Campanie IEC sănătate orală
Campania – “Sănătatea reproducerii – tu decizi ce este mai bine pentru tine!” – FEBRUARIE
2021

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.
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-

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 1154 chitante ) si plati din casieria
unitatii.
- depuneri si ridicari sume din Trezoreria Tg Jiu.
- Intocmire facturi clienti - 1140 de facturi
- Inaintarea corespondentei institutiei conform contractului catre oficiul postal.
- Au fost depuse la Oficiul Postal un numar de 1274 plicuri, cu o valoare taxata de Posta
Romana de 4456 lei.
Intocmirea situatiilor lunare catre serviciul contabilitate privind corespondenta depusa la
Oficiul Postal , conform contractului.
-

Receptia a 6515 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 9925
de cutii .
Intocmirea situatiilor lunare catre serviciul contabilitate privind distribuirea laptelui praf.

-

Eliberarea a 2555 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 III si Tab II catre medicii de familie, respectiv a 2658 TAB III
topuri si a tinut evident acestor formulare cu regim special.

-

-Receptia a 2360 topuri formulare retete Tab III. si TAB II

-

Au fost receptionate 509 bucati manbusi si 520 viziere din partea ISU Gorj, care au fost ulterior
distribuite catre Inspctoratul Scolar Judetean Gorj.

-

Au fost receptionate de la unitatile sanitare 20800 Teste rapide si ulterior distribuite catre
Inspctoratul Scolar Judetean Gorj.
Tinerea evidentei privind sanctiunile contraventionale – 329, inaintarea lor catre
persoanele sanctionate, si urmarirea platii acestora, iar in cazul neefectuarii platii, darea in debit
catre Administratia Financiara – 31
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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 2021, s-a registrat un numar de 664 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.
CERERI INREGISTRATE 2021
Numar cereri
Nr cereri asistenta de specialitate
245
Nr. cereri autorizare in baza referatului de 107
evaluare
Nr. cereri pt vize anuale (RASF)
44
Nr.cereri autorizare in baza DPR
43
Nr. cereri pentru certificarea conformitatii
162
Altele ( negatii)
63
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 43 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. Au fost eliberate 43 de
autorizatii sanitare in baza declaratiei pe propria raspundere, incluzand si centrele de vaccinare.
A fost solutionat un numar de 145 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
AUTORIZATII
IN
REFERATULUI/VIZE ANUALE
Nr autorizatii emise
Nr. autorizari respinse
Nr.vize anuale

BAZA
95
6
50
31

Nr.vize anuale respinse

4

Notificarile de respingere a autorizatie sanitare/viza anuala in urma neconformarii obiectivelor
la normele sanitare, au fost emise pentru urmatoarele instalatii de apa: Tismana-Sohodol, DanestiMerfulesti, Bustuchin-Zevelcesti, Bustuchin-Poiana Seciuri, Carbunesti-Sat, Hurezani, SchelaGornacel, Schela-Pajisti, Bengesti-Ciocadia, Saulesti.
In anul 2021, au fost acordate 50 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
Nr. neconformitati inregistrate

242
3

Incasarile pe acest tip de activitate, precum si tariful in regim de urgenta(optional) perceput la
fiecare cerere, s-au constituit in venituri proprii.
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 169 (3 neconformitati) de
cereri, aducandu-se un aport important bugetului realizat din venituri proprii.
S-a raspuns la peste 111 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
129 borderouri cu declaratii ale societatilor din jud. Gorj, precum si 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 2021, s-a infiintat 6 cabinet medicale individuale. In ceea ce priveste
cabinetele medicale organizate ca societati comerciale, in Registrul unic, partea a II-a, s-au inregistrat
24 unitati noi.Pentru activitatile conexe s-a emis 1 certificat de inregistrare. Situatia certificatelor de
inregistrare emise precum si a certificatelor anexa, este urmatoarea:
Forma de organizare
Certificate de inregistrare
Certificate(nou infiintate)
anexa
Cabinete
Individuale

med. 6

SRL

24

Conexe

1

8
20

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 11 autorizatii.
A fost autorizat Serviciul SMURD Bumbesti Jiu si a fost revizuita autorizatia Medserv Min
SA.
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.
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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
solutionate 19 cereri , pentru care au fost apicate procedure complexe prevazute de legislatia in
vigoare.
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,
- principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii,
- 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;
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•

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 in anul

2021 este urmatoarea:
► NUMAR CAZURI CONFIRMATE CU COVID-19 ÎN JUDEȚUL GORJ:
▪

10243 persoane din care:
► 622 persoane decedate;
► 57 persoane reinfectate.

SITUATIA DECESELOR COVID PE GRUPE DE VARSTA PE ANUL
2021 IN JUDETL GORJ
300
250
200
150
100
50
0

În anul 2020 au decedat 4479 persoane, faţă de anul 2021, când au fost înregistrate cu 622
persoane decedate mai multe, respectiv 5101.
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DECESE JUDET GORJ 2020 -2021

5101

3362

1739

4479
2907

1572

2021

URBAN
1739

RURAL
3362

TOTAL
5101

2020

1572

2907

4479

DECESE pe principalele cauze in judetul Gorj
pe anul 2021
622; 13%

120; 2%

663; 14%

214; 4%
237; 5%

3006; 62%

TUMORI

BOLILE APARATULUI CIRCULATOR

BOLILE APARATULUI RESPIRATOR

BBOLILE APARATULUI DIGESTIV

LEZIUNI TRAUMATICE , OTRAVIRI

COVID

Sunt in curs de verificare, centralizare urmatoarele situatii statistice :
- SAN-ul activitatea unitatilor sanitare in sistem public si privat –anul 2021 termen de
raportare 3.02.2022 la MS- INSP- CNSISP - Bucureşti;
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- Darea de seama privind Principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii pe trimestrul IV si an
2021;
- Intocmirea Sinteza stării de sănătate a populaţiei şi activităţii medico – sanitare – anual.
Lucrarea “SINTEZA 2021” - centralizarea, corelarea şi interpretarea tuturor datelor statistice privind
activităţile desfăşurate în unităţile sanitare din judetul Gorj – lucrare ce are termen de transmitere
martie 2022 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 receptionarea si transmiterea mesajelor
primite, cu caracter urgent in interiorul DSP (la compartimente) sau beneficiarii externi emailuri la
care, in majoritatea cazurilor, exista si fisiere atasate care trebuie receptionate, salvate, verificate,
prelucrate si transmise la destinatari in colaborare cu toate compartimentele DSP Gorj, Spitale, SAJ,
CJAM, Primarii.
Zilnic sunt efectuate urmatoarele activitti:
asigurarea functionarii aplicatiilor dintre DSP si STS;
transmiterea la CJCCI a incidentei calculata pe localitati in ultimele 14 zile;
incarcarea in Corona Forms a buletinelor de analiza pentru testarea infectiei cu Sars
Cov 2, buletine pe care laborataorele nu le-au putut importa (ex. cetateni straini), in platormele cu
acces doar in linie privata care functioneaza doar in cadrul Stadionului;
raportarea din programul online RENV a numarului de doze receptionate si
administrate, date folosite in informarea zilnica;
accesul si participarea la videoconferinte.
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.
Pe parcursul anului 2021, in cadrul Compartimentului Supraveghere si Control Boli
Transmisibile, s-au derulat activitati specifice compartimentului si prevazute in regulamentul de
organizare si functionare al D.S.P. si fisa postului.
In contextual actual al pandemiei Covid-19, s-au desfasurat urmatoarele activitati:
-intocmit si inaintat adrese catre Ministerul Sanatatii, C.J.C.C.I., Spitale, Institutii Publice;
-acordare asistenta juridica in cadrul S.C.B.T. in vederea aplicarii si respectarii legislatiei specific
Covid-19;
-solutionarea petitiilor si a solicitarilor formulate in baza Legii 544/2001 care aveau ca obiect
solicitari legate e activitatea de prevenire si combatere a efectelor pandemiei si vaccinarilor ;
-intocmit raspunsuri catre I.P.J. , Parchet, Tribunal, in vederea solutionarii dosarelor penale si a
proceselor aflate pe rol la instantele de judecata;
-acordare asistenta juridica in cadrul S.C.B.T. in vederea aplicalii si respectarii hotararilor
H.C.N.S.U. si a instructiunilor emise de catre I.N.S.P.

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;
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-

-

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.
centralizare si raportare acoperire vaccinala lunara catre INSP si CNSCBT
Bucuresti = 12 actiuni
- distribuire vaccin la 185 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 anul 2021 = 1 actiune
-

Acoperire vaccinala
– BCG – 18 luni – 98.45 % ; 12 luni-98 %
- HB – 18 luni-76.5% ; 12 luni – 74 %
- DTPa – 18 luni – 86.59 % ; 12 luni-76.5 %
- VPI – 18 luni – 86.59 % ; 12 luni – 76.5 %
- Hib
- 18 luni – 86.59 % ; 12 luni – 76.5%
- ROR – 18 luni – 88.14 % ; 12 luni – 67.5 %
- HB ped. – catagrafiati 1481 – vaccinati 1481
- BCG – ctg. 1513 – vaccinati 1456
- HEXA – ctg. 6864 – vaccinati 6037
-Pneumococic – ctg. -6837 , vaccinati - 6004
- Tetraxim – ctg. 3526 – vaccinati 2255
- RRO – ctg. 5865 – vaccinati 4020
- dT – ctg. 3485 – vaccinati 2711

VACCINARI OPTIONALE
Vaccinare HPV fete 11-15 ani:
- Catagrafiate – 486
- Vaccinate - 392
Campanie vaccinare antigripala sezon 2020 – 2021
- S-au catagrafiat in vederea vaccinarii antigripale 41786 persoane din grupele la risc ( personal
medical si auxiliar din spitale, ambulanta, asistenta sociala, gravid, bolnavi cronici si persoane
cu varsta peste 65 ani).
Pana in prezent total vaccinati 21759, stoc in teritoriu 13191 doze la nivelul cabinetelor
medicale si unitatilor subordonate DGSP.
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CAMPANIE DE VACCINARE ANTI COVID
Incepand cu luna ianuarie 2021 s-a organizat campania de vaccinare
antiCOVID,care s-a desfasurat in 3 etape:
- Etapa I – vaccinarea personalului medico-sanitar
- Etapa II – vaccinarea persoanelor >65 ani cu comorbiditati si a beneficiarilor din cadrul
DGASPC
- Etapa III – vaccinarea populatiei generale

Etapa I a debutat in jud. Gorj in data de 04.01.2021 prin organizarea de centre de vaccinare in cele 8
spitale din judet :
- Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu + echipa mobila
- Spitalul Municipal Motru
- Spitalul de Urgenta Tg-Carbunesti + echipa mobila
- Spitalul Orasenesc Rovinari + echipa mobila
- Spitalul Orasenesc Turceni + echipa mobila
- Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu
- Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu “Runcu
- Spitalul Orasenesc Novaci.
La 4 spitale a fost vaccinat si alt personal medical din zona(medici de familie,medici stomatologi,asistenti
medicali,farmacisti etc.).Toate cele 8 spitale au primit dispozitii si avize epidemiologice de infiintare a
centrelor de vaccinare.
Etapa II a inceput in data de 15.01.2021 prin autorizarea temporara a 10 centre de vaccinare
comunitare atat in zonele rurale cat si in zonele urbane:
- Sala de sport-Scoala Antonie Mogos Balesti
- Caminul Cultural Balteni
- Sala de sport Bumbesti-Jiu
- Scoala Generala nr.1 Motru + echipa mobila
- Sala de sport-Liceul Teoretic Novaci + echipa mobila
- Caminul cultural Stoina
- Clubul pensionarilor Tg-Carbunesti
- Sala de sport-Scoala Generala nr.12
- Stadionul Municipal Tg-Jiu + echipa mobila
- Casa de cultura Tismana

ECHIPE MOBILE DE VACCINARE
- Existau de asemenea 7 echipe mobile care erau arondate la centre de vaccinare fixe pentru vaccinarea la
domiciliu a persoanelor nedeplasabile/imobilizate.
- Pentru vaccinarea beneficiarilor din caminele de batrani si DGASPC s-au organizat 2 echipe mobile din
cadrul DSP Gorj vaccinandu-se un numar de aproximativ 3000 de persoane cu doza I , doza II, doza
III.
Etapa III care a debutat pe 15.03.2021 – populatia generala - pe langa centrele de vaccinare
comunitare mai sus enumerate sau mai adaugat 5 centre de vaccinare organizate la nivelul
spitalelor care pe langa vaccinarea personalului medico-sanitar angajat au mai vaccinat si populatia
generala:
- Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu
- Spitalul Municipal Motru
- Spitalul Orasenesc Rovinari
- Spitalul Orasenesc Turceni
- Spitalul Orasenesc Novaci
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Vaccinarea era asigurata cu un singur tip de vaccin - Pfizer, iar din luna februarie –
Moderna, mai – AstraZeneca si iunie Jhonson.
Campanie vaccinare anti COVID-19
Doze vaccin primit:
Pfizer = 194679 doze
Moderna = 6180 doze
Jhonson = 68780 doze
AstraZeneca = 5190 doze
Doze administrate:
Pfizer = 183226 doze – doza I-81032 – doza II-78903 – doza III-23291
Moderna = 4938 doze – doza I-2165 – doza II-2140 – doza III-633
Jhonson = 41842 doze – doza I-41636 – doza II-206
AstraZeneca = 4557 doze – doza I-2557 – doza II-2000
Nr. distribuiri vaccin anti COVID-19 organizate in 2021 = 141
Vaccinul s-a distribuit catre 19 centre de vaccinare organizate in judet si 51 cabinete
medici de familie.
PLAN DE REZILIENTA – UNITATI SANITARE
Avand in vedere : contextul epidemiologic, evolutia in valuri a infectiei cu SARSCoV, legislatia in vigoare – Ord. MS 434/26 martie 2021, la nivelul judetului Gorj a fost
elaborat Planul de masuri/rezilienta privind organizarea unitatilor sanitare care asigura
asistenta medicala pentru pacientii cazuri confirmate si suspecte de COVID19,conform clasificarii spitalelor in 3 niveluri de competenta.
Ultimul Plan de rezilienta a fost elaborat in 29.11.2021 de catre cele 8 unitati
sanitare fiind centralizat la DSP Gorj si transmis la Ministerul Sanatatii.
*Anexam Planul de rezilienta
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 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;
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- 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.
In anul 2021, in judetul Gorj au fost inregistrate 90 focare Covid 19 si 2 focare varicela
dupa cum urmeaza:
1. Focar varicela – GPP Rovinari
- Debut : 11.02.2021
41

-

Cazuri depistate: 27
Data inchiderii focar: 24.04.2021

2.
-

Focar varicela – Scoala Gimnaziala nr 2 Motru
Data deschiderii : 26.05.2021
Cazuri depistate: 8
Inchis in 24.06. 2021

Focare COVID-19 2021
TRIM I
Data
deschidere
focar
7/1/2021
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Data
inchidere
focar
15/03/2021

12/1/2021

45

3/3/2021

30/01/2021

15

14/02/2021

27/01/2021

7

11/2/2021

27/01/2021

4

11/2/2021

30/01/2021

5

2/19/2021

2/2/2021

5

2/20/2021

26/01/2021

3

11/2/2021

22/02/2021

4

27/03/2021

17/02/2021

6

16/03/2021

22/02/2021

4

18/03/2021

OCOLUL SILVIC TG JIU

23/02/2021

4

14/03/2021

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

23/02/2021

4

12/3/2021

2/3/2021

4

16/03/2021

3/3/2021

8

1/4/2021

3/3/2021

3

17/03/2021

3/3/2021

5

16/03/2021

26/02/2021

7

27/03/2021

16/03/2021

3

30/03/2021

16/03/2021

20

FOCAR IN
EVOLUTIE

Denumirea unitatii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0

CENTRUL DE DIALIZA AVITUM
SPITALUL ORASENESC TURCENISECTIA PSIHIATRIE CRONICI
SPITALUL JUDETEAN DE
URGENTA TG JIU- SECTIA
MEDICALA I- LOCATIA 700
PENITENCIAR
RAIFFEISEN BANK- AGENTIA
ECATERINA TEODOROIU
SPITALUL JUDETEAN DE
URGENTA TG JIU- SECTIA ATIBOLI INFECTIOASE
COLEGIUL TEHNIC NR 2
CENTRU DE PRIMIRE IN REGIM DE
URGENTA- DGASPC
COMPLEX ENERGETIC OLTENIASEDIU EXECUTIV- CLADIREA CEZ
AGENTIA PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI GORJ
BIBLIOTECA JUDETEANA
CHRISTIAN TELL

DSP GORJ- SERVICIUL CONTROL
SANATATE PUBLICA
FUNDATIA PROSATUL-CAMINUL
SENIOR DORA
FUNDATIA PROSATUL-CAMINUL
SENIOR DE BATRANI
ASOCIATIA COPIII DE
PRETUTINDENI
GRADINITA VIS DE COPILCLADIRE CENTRU CORP A SI B
CENTRUL SCOLAR PENTRU
EDUCATIE INCLUZIVA
SPITAL DE URGENTA TG JIU
SECTIA PSIHIATRIE ACUTI
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Numar
cazuri

2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7

SPITAL DE URGENTA TG JIU
SECTIE ORTOPEDIE
SC BORNDNETZE SRL PUNCT DE
LUCRU TG JIU

FOCAR IN
EVOLUTIE
FOCAR IN
EVOLUTIE
FOCAR IN
EVOLUTIE
FOCAR IN
EVOLUTIE

16/03/2021

3

5/3/2021

11

PENITENCIAR

16/03/2021

7

INSPECTORATUL JANDARMI JUD
GORJ

22/03/2021

4

TERMOCENTRALA ROVINARI

16/03/2021

7

30/03/2021

CENTRUL DE DIALIZA DIAVERUM

18/03/2021

3

1/4/2021

LICEUL TEHNOLOGIC STOINA

23/03/2021

6

FOCAR IN
EVOLUTIE

TRIM II
Data
Denumirea unitatii
deschidere
focar
1 SCOALA GIMNAZIALA NR 2 TG-JIU 1.04.2021
TRIM III
Data
Denumirea unitatii
deschidere
focar
SC CARREFOUR ROMANIA SA1 PCT DE LUCRU TG JIU,
11/09/2021
TERMOCENTRALEI NR 10
SPITALUL JUDETEAN DE
2 URGENTA TARGU JIU - SECTIA
12/09/2021
GASTROENTEROLOGIE
SPITALUL JUDETEAN DE
3 URGENTA TARGU JIU - SECTIA
15/09/2021
OBSTETRICA GINECOLOGIE

Numar
cazuri
6
Numar
cazuri

Data
inchidere
focar
14.04.2021
Data
inchidere
focar

4

9/28/2021

7

9/29/2021

4

9/29/2021

18/09/2021

4

10/5/2021

19/09/2021

3

10/4/2021

25/09/2021

7

26/09/2021

4

28/09/2021

6

27/09/2021

6

23/09/2021

3

10/6/2021

Denumirea unitatii

Data
deschidere
focar

Numar
cazuri

Data
inchidere
focar

OFICIUL DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARA GORJ

01/10/2021

4

10/14/2021

4 SC AVITUM SRL
SPITAL ORASENESC TURCENI SECTIA PSIHIATRIE CRONICI
SPITALUL JUDETEAN DE
6
URGENTA TARGU JIU - UPU
5

7 SC DEDEMAN SRL
SPITALUL MUNICIPAL MOTRU SECTIA INTERNE
COLEGIUL NATIONAL SPIRU
9
HARET TG.JIU
1 S.E. ROVINARI - CORP CLADIRE
0 BIROURI
8

FOCAR IN
EVOLUTIE
FOCAR IN
EVOLUTIE
FOCAR IN
EVOLUTIE
FOCAR IN
EVOLUTIE

TRIM IV

1
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2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA - SEDIUL CEZ
CENTRALA HIDROELECTRICA
TISMANA SUBTERAN
SC AVICARVIL SRL
SC BARDI AUTO SRL
SPITALUL ORASENESC
TG.CARBUNESTI - SECTIA
NEUROLOGIE
PENITENCIARUL TARGU JIU
SC MANUFACTURA DE MOTRU
SRL
DIRECTIA REGIONALA
ANTIFRAUDA FISCALA 4 TG-JIU

02/10/2021

7

11/8/2021

01/10/2021

3

10/14/2021

04/10/2021
05/10/2021

6
3

10/27/2021
10/18/2021

30/09/2021

3

10/18/2021

02/10/2021

71

12/6/2021

09/10/2021

4

11/3/2021

07/10/2021

3

10/20/2021

BANCA TRANSILVANIA TG-JIU

12/10/2021

6

10/29/2021

AUTOLIV SRL ROVINARI

12/10/2021

3

10/25/2021

06/10/2021

3

10/19/2021

12/10/2021

7

10/25/2021

12/10/2021

24

11/29/2021

SC GHIOCELA PROD COM SRL

12/10/2021

11

11/10/2021

SC EXFLOR SRL

12/10/2021

4

10/26/2021

UNITATEA MINIERA CARIERA
ROVINARI - SECTOR TISMANA

11/10/2021

13

10/30/2021

SE BORDNETZE SRL

14/10/2021

6

11/9/2021

13/10/2021

5

10/26/2021

13/10/2021

9

11/17/2021

13/10/2021

4

10/26/2021

14/10/2021

10

11/2/2021

16/10/2021

14

11/29/2021

15/10/2021

6

11/6/2021

15/10/2021

9

11/30/2021

15/10/2021

5

10/28/2021

08/10/2021

3

10/21/2021

UNITATEA MINIERA CARIERA
ROVINARI - SECTOR ROVINARI
UNITATEA MINIERA CARIERA
ROSIA PESTEANA UNITATEA MINIERA CARIERA
MOTRU - SECTOR ROSIUTA

SPITALUL JUDETEAN DE
1
URGENTA TARGU JIU - SECTIA
9
NEUROLOGIE
SC CARREFOUR ROMANIA SA2
PCT DE LUCRU TG JIU,
0
TERMOCENTRALEI NR 10
SPITALUL JUDETEAN DE
2
URGENTA TARGU JIU - SERVICIUL
1
FINANCIAR CONTABILITATE
2
EDILITARA PUBLIC SA
2
2 UNITATEA MINIERA CARIERA
3 ROVINARI - CARIERA ROSIA
2 UNITATEA MINIERA CARIERA
4 ROVINARI - SECTOR PINOASA
2 UNITATEA MINIERA CARIERA JILT
5 - SECTOR JILT NORD
2
SC YANIDA COM SRL
6
2 SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU
7 STEFULESCU - CLASA VIII C
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2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6

3
7

SOCIETATEA UZINA MECANICA
SADU SA
UNITATEA MINIERA CARIERA JILT
- SECTOR JILT SUD
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
MOTRU - CLASA VIII B
CENTRUL JUDETEAN DE
RESURSE SI ASISTENTA
EDUCATIONALA GORJ
SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU
STEFULESCU - CLASA VII B
SPITALUL MUNICIPAL MOTRU STRUCTURA COVID
INSPECTORATUL TERITORIAL DE
MUNCA GORJ
UNITATEA MINIERA CARIERA
MOTRU - SECTOR LUPOAIA
SPITALUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR
VLADIMIRESCU - SECTIA I
PNEUMOLOGIE COMPARTIMENTUL T.B.C
SPITALUL JUDETEAN DE
URGENTA - SECTIA OBSTETRICA
GINECOLOGIE
OFICIUL DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARA GORJ
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
MOTRU - CLASA VII A
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
MOTRU - CLASA V B

3
8
3
9
4
0
4
PLASTDLGINOX SRL
1
DGASCP GORJ - COMPLEXUL DE
4 RECUPERARE SI REABILITARE
2 NEUROPSIHIATRICA PENTRU
ADULTI BILTENI TARGU JIU
4 INSTITUTIA PREFECTULUI
3 JUDETUL GORJ
4 SPITALUL JUDETEAN DE
4 URGENTA - SECTIA ONCOLOGIE
4 LEONI WIRING SYSTEMS PITESTI
5 SRL
4
AUTOLIV SRL ROVINARI
6
4
TRIBUNALUL GORJ
7
4
JUDECATORIA TARGU JIU
8
4 PARCHETUL DE PE LANGA
9 TRIBUNALUL GORJ
5 SC COMPUTER GENERATED
0 SOLUTIONS ROMANIA SRL
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17/10/2021

13

11/9/2021

17/10/2021

10

11/21/2021

19/10/2021

6

11/1/2021

21/10/2021

3

11/3/2021

20/10/2021

5

11/5/2021

21/10/2021

3

11/3/2021

22/10/2021

4

11/5/2021

20/10/2021

4

11/12/2021

21/10/2021

10

11/3/2021

19/10/2021

3

11/1/2021

25/10/2021

3

11/7/2021

22/10/2021

3

11/4/2021

23/10/2021

3

11/5/2021

25/10/2021

3

11/7/2021

27/10/2021

4

11/16/2021

02/11/2021

3

11/15/2021

28/10/2021

3

11/10/2021

01/11/2021

3

11/14/2021

03/11/2021

8

11/29/2021

30/10/2021

10

11/12/2021

22/10/2021

3

11/4/2021

26/10/2021

4

11/8/2021

18/11/2021

3

12/1/2021

5
1
5
2

SC MANUFACTURA DE MOTRU
SRL
ADMINISTRATIA JUDETEANA A
FINANTELOR PUBLICE GORJ

30/11/2021

3

12/13/2021

08/11/2021

6

11/21/2021

Boli transmisibile inregistrate in judetul Gorj in 2021
Clostridium =70
Varicela = 138
BDA =702
Hepatita A=2
Rotavirus = 9
Boala Lyme = 4
Gripa = 27

E coli = 1
Covid 19 = 10243
Leptospiroza = 1
Meningita virala = 1
Salmoneloza = 3
Viroze = 17369
Pneumonii = 5059

- 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 = 52 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 – 1
- 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 - 20 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
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-

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 – 1955
- nr. teste rapide HIV in stoc - 0
- nr. teste rapide HIV efectuate la gravide in cadrul laboratoarelor private din judet - 540
- nr. cazuri HIV pozitive -1

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 - 160
- nr. bolnavi TBC testati HIV – 186
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;
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-

-

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 - 70
- nr. total cazuri infectii asociate asistenţei medicale şi a rezistenţei microbiene
depistate in spitalele din judet – 232 din care:
SJU TG-JIU – 155 IAAM din care 48 IAAM cu COVID-19
SP. OR. NOVACI – 4 IAAM
SP.OR.BUMBESTI-JIU – 4 IAAM
SP.DE URG.TG-CARBUNESTI- 15 IAAM
SP.PNF.DOBRITA-3 IAAM
SP. MOTRU – 9 IAAM DIN CARE 6 IAAM cu COVID-19
SP. TURCENI – 42 IAAM toate COVID-19
- nr. expuneri accidentale a personalului care lucreaza in sistemul sanitar la produse
biologice – 7
Evaluare in vederea eliberarii autorizatiei sanitare de functionare si notificari = 131 actiuni
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IX

COMPARTIMENTUL DE EVALUARE A FACTORILOR DE RISC
DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCA,

COLECTIV IGIENA MEDIULUI

In cursul anului 2021 Colectivul Igiena Mediului din cadrul Serviciului de Sanatate Publica si-a
realizat activitatea de medicina preventiva cu 1 ( unu ) salariat - asistenti principal de igiena .
Activitatea a fost axata in principal pe realizarea actiunilor specifice sintezelor nationale, din
cadrul Programului National de Monitorizare a Factorilor Determinanti din Mediul de Viata si Munca
( P.N.II – Domeniul 1 ) :
1.Supravegherea calitatii apei potabile distribuite in sistem centralizat in zonele de aprovizionare
mari si mici
Au fost realizate 430 de actiuni de verificare a modului de functionare a instalatiilor centrale
de aprovizionare cu apa potabila ,fiind incluse si actiunile de comunicare a riscurilor identificate in
activitatea de monitorizare. S-au prelevat un numar de 512 de probe de apa pentru examen de
laborator organoleptic , chimic si bacteriologic .
In cadrul sintezei nationale au fost monitorizate un nr. de 96 de instalatii centrale de alimentare cu
apa potabila ( 18 urbane si 78 rurale) , din care :
- 54 de instalatii detin autorizatie sanitara de functionare eliberata de DSP Gorj : Tg-Jiu, Tg-JiuPreajba, Tg-Jiu –Polata , Motru , Bumbesti-Jiu, Novaci, Rovinari ,
TgCarbunesti,Tismana, Ticleni , Alimpesti, Arcani , Balesti –Ceauru , Balesti – Talpasesti, BalestiCornesti-Noi, Barbatesti,Bustuchin-Valea Pojarului , Bustuchin- Cionti-Motorgi, BustuchinPoienita, Bustuchin- Namete ,Bustuchin Peste Apa,Capreni, Ciuperceni ,Danesti-Bucureasa,
Danesti- Sasa, , Lelesti, Logresti GA2,Logresti Ga1, Matasari ,Musetesti, Plopsoru, Prigoria,
Runcu-Dobrita – Suseni , Runcu-PNF Dobrita, Sacelu, Telesti -Somanesti , Telesti -Buduhala ,
Tintareni-Floresti , Bumbesti-Jiu- Tetila Colonie, Glogova, Godinesti-Matasari, Ranca –Novacizona montana, Runcu Rachiti, Scoarta Ceratu de Copacioasa , Scoarta Copacioasa,BumbestiPitic , Tg- Carbunesti – Cojani , Tg-Carbunetsi – Floresteni , Tg-Carbunesti –Pojogeni - Valea
Rea, Tg-carbunesti – Pojogeni Ceratu , Tg- Carbunesti – Cretesti , Tg-Carbunesti – Curteana ,
Tg- Carbunesti- Macesu ,Ranca – Baia de Fier – zona Montana .

- 10 instalatii au primit notificare de respingere a autorizatiei sanitare de functionare:
Saulesti, Bustuchin Zevelcesti, Bustuchin Poiana Seciuri ,Bengesti Ciocadia, Schela Gornacel , Schela
Arsuri , Tg Carbunesti – Carbunesti –Sat , Hurezani ,Tismana – Sohodol, Danesti-Merfulesti ,datorita
neconformitatilor calitative ale apei procesate si distribuite consumatorilor.

Nu au solicitat la DSP Gorj autorizatie/ viza sanitara de functionare - 32 operatorii instalatiile
de apa
Turceni ,Albeni , Aninoasa, Baia de Fier , Balanesti – Cinepesti , Balanesti Statiune , Bilteni ,
Catunele, Cilnic, Crasna – Aninis, Crasna Dumbraveni- Buzesti , Cruset – Miercieau , Cruset –
Valuta , Cruset – Maiag ,Danciulesti-Halangexsti , Dragutesti- Tilvesti , Dragutesti—CirbestiIasi , Dragutesti – Urechesti ,Ionesti , Pades, Pestisani ,Polovragi , Runcu – Bilta , Scoarta – Bobu
, Slivilesti-Miculesti, Stanesti, Stejari, Stoina, Turburea, Turcinesti , Urdari , Vagiulesti ,
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In cadrul programului de monitorizare s-au inregistrat urmatoarele neconformitati :
-dezinfectia necorespunzatoare a apei cu substanta clorigena – instalatiile de apa
Bustuchin Zevelcesti , Cruset – Maiag, Cruset – Valuta , Dragutesti – Tilvesti , Hurezani , Schela –
Arsuri , Schela- Simbotin – Gornacel, Slivilesti – Miculesti ,Vagiulesti , Danciulesti-Halangesti ,
Tismana- Sohodol , Albeni , Baia de Fier , Bustuchin – Poiana Seciuri , Crasna – Dragoesti , Logresti –
GA1 , Logresti GA2, Pades, Pestisani , Scoarta – Bobu , Stejari , Urdari , Balanesti –Cinepesti ,
Turburea.
- la 11 instalatii de apa : Carbunesti- Sat , Schela – Arsuri, Schela – Simbotin – Gornacel , Slivilesti –
Miculesti , Bustuchin – Poiana Seciuri , Crasna – Aninis ,Lelesti ,Pestisani , Runcu – Bilta , Runcu –
Rachiti si Turcinesti s-a inregistrat neconformitatea chimica prin parametrul turbiditate , operatorul
neasigurand tratarea corespunzatoare a apei din sursele de profunzime si de suprafata

-la 26 inslatii de apa s-au inregistrat depasiri ale C.M.A. pentru parametrul amoniu
(provenienta telurica) ,- ( - Tg-Carbunesti – Carbunesti – Sat, Bustuchin Zevelci , Bustuchin – Peste
Apa , Cruset- Maiag , Cruset – Valuta,Cruset – Miericeaua, Danesti-Merfulesti , Ionesti , Logresti Ga1
, Logresti – GA2,Dragutesti – Tilvesti ,Hurezani , Slivilesti – Miculesti , Vagiulesti ,Turceni , Albeni ,
Aninoasa , Bengesti- Ciocadia, Bustuchin – Poiana Seciuri , Scoarta – Bobu , Stanesti ,Stoina, Saulesti
, Turcinesti , Urdari , Balanesti- Cinepesti )
- la 7 instalatii de apa s-au inregistrat depasirea C.M.A. pentru parametrul chimic Nitriti
(Hurezani ,Turceni , Bengesti-Ciocadia, Danesti-Merfulesti ,Stoina, Saulesti si Turcinesti) .

In activitatea de monitorizare nu s-au inregistrat depasiri ale CMA pentru parametrul Nitrati.
Depasirea C.M.A. pentru parametrul nitrati in apa destinata consumului uman poate fi responsabila
de aparitia cazurilor de methemoglobinemie acuta infantila la sugari,grupa de varsta foarte vulnerabila
la actiunea agentilor nocivi din alimentative
Facem mentiunea ca neconformitatile calitative ale apei procesate si distribuite
consumatorilor,inregistrate in cadrul actiunilor de monitorizare, s-au datorat tratarii necorespunzatoare
a apei brute provenite din sursa (situatii datorate neasigurarii unei dezinfectii corespunzatoare
permanente si functionarii neconforme a treptelor de reducere a amoniului, la instalatiile care detin
aceasta treapta de tratare a apei).
Prin adresa, s-a comunicat operatorilor de apa riscurile si neconformitatile constatate, s-au facut
recomandari sanitare pentru functionarea corespunzatoare a instalatiilor si asigurarea la consumator a
apei conforme normelor nationale de potabilitate. Totodata, prin adresa, s-a solicitat implicarea
autoritatilor locale in solutionarea deficientelor structurale si functionale ale sistemelor de apa,
recomandand reabilitarea si modernizarea acestora.
In situatiile in care s-au constatat neconformitati, a fost informata conducerea DSP Gorj pentru
implicarea Serviciului de Control in Sanatate Publica, cu stabilirea masurilor sanitare in conformitate
cu legislatia emisa de Ministerul Sanatatii .
In cursul anului 2021, in judetul Gorj nu au fost inregistrate epidemii cu calea de transmitere
hidrica, fapt datorat si activitatii de medicina preventiva desfasurata de Directia Judeteana de Sanatate
Publica , inpunindu-se operatorilor sistemelor publice de apa respectarea normelor si legislatiei
sanitare referitoare la prevenirea aparitiei situatiilor cu impact negativ asupra sanatatii consumatorilor.
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2. In cadrul PN II –Domeniul 1. S-au realizat actiunile suplimentare ale activitatii de
Suparveghere a calitatii apei distribuite in sistem centralizat in zonele de aprovizionare mari si
mici :
S-au realizat 27 actiuni de monitorizare suplimentara in cadrul PN II –Domeniul 1, actiuni realizate
in colaborare cu CRSP Timisoara, actiunile incadrandu-se in cheltuielile eligibile ale
programului national.
- Au fost realizate 20 actiuni cu prelevare 20 probe de apa pentru parametrii suplimentari metale (
Fe, Mn, Se, Sb)
- Au fost prelevate 20 probe de apa pentru parametrii suplimentari metale (Se, Sb)
-CRSP Timisoara din localitatiile : Balesti-Ceauru, Balesti - Cornesti Noi , Balesti Talpasesti ,
Cilnic , Ciuperceni ,Preajba , Polata, Scoarta ,Ceratu de Cpacioasa, Scoarta Copacioasa , Scoarta Bobu.
- Au fost realizate 5 actiuni – prelevare 10 probe de apa pentru parametrii suplimentari (pesticide )CRSP Timisoara din localitatiile : Balesti-Ceauru, Balesti - Cornesti Noi , Balesti Talpasesti , Cilnic
, Ciuperceni
- Au fost realizate 2 actiuni – prelevare 4 probe de apa pentru parametrul Legionella din localitatiile
Balesti Ceauru ,Runcu Dobrita
3. Supravegherea calitatii apei de imbaiere
S-au realizat 2 actiuni privind activitatea de actualizare catagrafiere, solicitand
administratiilor publice locale si Directiei Apele Romane – S.G.A.Gorj comunicarea zonelor naturale
de imbaiere nou identificate si inregistrate pe teritoriul judetului Gorj .
In judetul Gorj nu au fost identificate , pentru a fi monitorizate , zone naturale de imbaiere cu
caracteristicile stabilite prin HGR nr 259/2002 si HGR nr. 88/2004.
Conform metodologiei, s-a realizat activitatea de raportare la I.S.P.- C.R.S.P. Timisoara,
coordonatorul regional al sintezei nationale, a situatiei inregistrate in judetul Gorj, in anul 2021.

4.Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor din aerul ambiant in mediul urban si a
aerului interior in institutiile publice.
S-au realizat un numar de 3 actiuni conform metodologiei de realizare a sintezei.
Datele de poluare, corespunzatoare anului 2020 si raportate in trim.I-2020, au fost preluate de la APM
Gorj , acestea fiind coroborate cu indicatorii de sanatate centralizati de Biroul de Biostatistica
medicala al DSP Gorj .
Confom metodologiei, datele centralizate, corespunzatoare judetului Gorj pentru anul 2020, au fost
inaintate la Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti in trimestrul I – 2020, (anexele A si
B cu datele de poluare si indicatorii de sanatate,pentru Mun. Tg-Jiu, Oras Rovinari si oras Turceni).
5.Monitorizarea si controlul gestionarii deseurilor rezultate din activitatea medicala
S-au centralizat datele statistice provenite de la 13 unitati sanitare din judetului Gorj
(
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu, Spitalul Municipal Motru , Spitalul Orasenesc Rovinari , Spitalul
Orasenesc de Urgenta Tg-Carbunesti, Spitalul Orasenesc Novaci, Spitalul Orasenesc Turceni , Spitalul
de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu –com. Runcu, Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu, Centrul de
Dializa DIAVERUM Tg-Jiu, Centrul de Dializa AVITUM TG-JIU, Serviciul de Ambulanta Gorj,
Centrul de Transfuzii Sanguine Gorj si Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Gor si Centrele de vaccinare judet, machete care au fost inaintate trimestrial coordonatorului regional,
respectiv Institutul National de Sanatate Publica .-C.R.S.P.Timisoara.
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S-au realizat un numar de 221 de actiuni de culegere si de centralizare a datelor statistice,
referitoare la gestionarea deseurilor medicale, precum si inaintarea machetelor trimestriale la
cordonatorul regional al sintezei – I.S.P.- C.R.S.P.Timisoara.
Conform raportarilor unitatilor sanitare cu paturi se utilizeaza pentru gestionarea deseurilor rezultate
din activitatile medicale ambalaje corespunzatoare pentru fiecare tip de deseu medical periculos ( sac
galben, cutie din carton prevazuta cu sac galben, cutie din material rezistent la actiunile mecanice, cu
inchidere temporara sau definitive, sac negru sau transparent etc.) :
18 01 01 – intepatoare-taietoare : cutii din material rezistent la actiunile mecanice cu inchidere
temporara sau definitiva ;
18 01 02 – anatomo-patologice : cutii din carton prevazute cu sac galben ;
18 01 03 – deseuri infectioase : cutii din carton prevazute cu sac galben .
Unitatile sanitare cu paturi dispun de echipamente pentru stocarea intermediara a deseurilor si pentru
transportul acestora in cadrul unitatii (containare pe roti , carucioare ) , transportul facandu-se pe
trasee special destinate pentru deseuri, cu liftul sau pe scari .
Intrucat unitatile sanitare din judetul Gorj nu dispun de instalatii de neutralizare proprii
(
incineratoare - ) , toate unitatile dispun de spatii amenajate pentru stocarea temporara a deseurilor
medicale , care sunt prevazute cu apa curenta , canalizare, ventilatie , paviment si pereti usor lavabili ,
mijloace de securizare a materialelor depozitate si cantare pentru inregistrarea cantitatilor de
deseurilor .
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu detine o instalatie proprie de neutralizare a deseurilor medicale
periculoase- tip Medister, care in cursul anului 2020 nu a functionat.

6. Monitorizarea intoxicatiilor acute accidentale cu monoxid de carbon, bauturi alcoolice,
droguri si ciuperci
-S-au realizat un numar de 10 actiuni de completare a 1 fisa de declarare a cazului de intoxicatii
acute accidentale cu ciuperci si 82 cazuri de intoxicatie voluntara cu alcool , comunicate de catre
unitatile spitalicesti stabilite prin metodologie, fiind incluse si 4 actiuni de comunicare la CRSP Iasi .
7. Supravegherea produselor cosmetice in relatie cu sanatatea umana.
S-au desfasurat un numar de 2 actiuni de prelevare a 10 probe de produse cosmetice, (probe si
contraprobe), in cadrul PNII –Domeniul 1.1.3.1., probe care s-au trimis, pentru analiza la
laboratoarele acreditate stabilite prin metodologie, respectiv DSP Ialomita , DSP Buzau , CRSP Cluj
si CRSP Timisoara.
8. Supravegherea calitatii apei de fantana si a apei arteziene de utilizare publica
Numar actiuni = 21.
S-au prelevat 40 probe de apa din cele 8 localitati rurale :Vagiulesti , Jupinesti , Samarinesti ,
Scoarta, Licurici , Balesti , Farcasesti si Turburea, stabilite conform metodologiei sintezei nationale .
S-au realizat 8 actiuni de comunicare la administratiile publice locale a neconformitatilor calitative ale
apei si recomandari sanitare, urmare a actiunilor de verificare a calitatii apei din surse publice locale
din localitatile mentionate.
- S-a inaintat la CRSP Iasi macheta cetralizatoare cu rezultatul monitorizarii celor 40 surse publice
locale /2020 in jud. Gorj, conform metodologiei sintezei nationale.
9. Supravegherea produselor biocide
In anul 2021 s-a realizat 1 actiune de catre Serviciul de Control in Sanatate Publica, de
prelevare produse biocide, care s-au trimis pentru analiza laboratoarelor acreditate
CRSP Iasi si
DSP Ialomita.
Nr. Probe = 1 probea/2 flacoane /1L de Chemisept Gel
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Actiunea de prelevare s-a realizat la Spitalul Orasenesc Rovinari Sf, Stefan , ,iar transmiterea
probelor a fost realizata de Serviciul de Control in Sanatate Publica, pentru activitate bactericida la
DSP Ialomita si la CRSP Iasi
10. Monitorizarea apelor potabile imbuteliate altele decit apele minerale naturale sau decit apele
de izvor
S-a realizat actiunea de raportare la CRSP Tg-Mures a situatiei pentru judetul Gorj
In Judetul Gorj nu s-au identificat operatori cu activitatea de imbuteliere a apei potabile.

11. Registrul de sanatate in relatie cu mediul :
-Methemoglobinemie acuta infantile
Nr. actiuni =5
S-a realizat activitatea de informare a Sectiilor de Pediatrie, privind noutatile metodologiei de lucru,
solicitand comunicarea la DSP Gorj a cazurilor inregistrate de intoxicatii acute cu nitrati la sugari ,
pentru realizarea activitatii de medicina preventiva si stabilirea masurilor sanitare.
.In anul 2021, in judetul Gorj unitatile spitalicesti nu au comunicat cazuri de intoxicatii acute cu nitrati
la sugari
-Schimbari climatice
Nr. actiuni = 5
In programul national ReSan Med s-au introdus 2 cazuri datorate schimbarilor climatice
(
degeratura ne specifica a membrului inferior cod T35.5 si Hipotermie T 68), cazuri communicate de
unitatile spitalicesti.

-Gusa endemica prin deficit de iod
Nr. actiuni = 5
Spitalul judetean de Urgenta Tg-Jiu a comunicat 1 caz nou de gusa endemica prin deficit de iod ,
cazuri inregistrate in registrul national ReSan Med
12.In conformitate cu Ord. M.S nr. 1078/2010 si a reglementarilor sanitare prevazute de ORD
MS nr. 1030/2009 -actualizat au fost realizate urmatoarele activitati:
-Evaluarea conformarii la normele de igiena si de sanatate publica a proiectelor de amenajare si
construire ( notificare asistenta de specialitate ) si a activitatilor supuse autorizarii sanitare .
- Nr. TOTAL actiuni de evaluare = 203
Din care :
Autorizatii /vize Sanitare de Functionare = 54
-VIZA ASF =45 (Tg-Jiu, Tg-Jiu-Preajba, Tg-Jiu –Polata , Motru , Bumbesti-Jiu, Novaci,
Rovinari , Tg-Carbunesti,Tismana, Ticleni , Alimpesti, Arcani , Balesti –Ceauru , Balesti –
Talpasesti, Balesti-Cornesti-Noi, Barbatesti,Bustuchin-Valea Pojarului , Bustuchin- CiontiMotorgi, Bustuchin-Poienita, Bustuchin- Namete ,Bustuchin Peste Apa,Capreni ,Ciuperceni
,Danesti-Bucureasa, Danesti- Sasa, , Lelesti, Logresti GA2,Logresti Ga1, Matasari ,Musetesti,
Plopsoru, Prigoria, Runcu-Dobrita – Suseni , Runcu-PNF Dobrita, Sacelu, Telesti -Somanesti ,
Telesti -Buduhala , Tintareni-Floresti , Bumbesti-Jiu- Tetila Colonie, Glogova, GodinestiMatasari, Ranca –Novaci- zona montana, Runcu Rachiti, Scoarta Ceratu de Copacioasa ,
Scoarta Copacioasa.
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-ASF = 9 - Bumbesti-Pitic , Tg- Carbunesti – Cojani , Tg-Carbunetsi – Floresteni , TgCarbunesti –Pojogeni - Valea Rea, Tg-carbunesti – Pojogeni Ceratu , Tg- Carbunesti – Cretesti ,
Tg-Carbunesti – Curteana , Tg- Carbunesti- Macesu ,Ranca – Baia de Fier – zona Montana .
-Respingere ASF = 10 ( instalatiile de aprovizionare cu apa potabila Saulesti, Bustuchin Zevelcesti,
Bustuchin Poiana Seciuri ,Bengesti Ciocadia, Schela Gornacel , Schela Arsuri , Tg Carbunesti –
Carbunesti –Sat , Hurezani ,Tismana – Sohodol, Danesti-Merfulesti ,datorita neconformitatilor
calitative ale apei procesate si distribuite consumatorilor
( amoniu teluric)
Au fost evaluate sanitar un numar de 139 documentatii pentru :
-Notificari -certificarea conformitatii = 100
-Notificari- asistenta de specialitate in sanatate publica = 39
In urma evaluarii sanitare s-a constatat ca au fost asigurate conformitatile la normele de igiena si
sanatate publica
S-au respectat procedurile legale de avizare / autorizare sanitara, prevazute de prevederile ORD MS
1030/2009 actualizat.
A- Activitati desfasurate in cadrul planurilor de interventie in situatii de urgenta.
In cursul anului 2020 nu s-au inregistrat situatii de calamitate naturala, care sa necesite actiuni
specifice de medicina preventiva si masuri sanitare pentru prevenirea imbolnavirilor .

TOTAL ACTIUNI = 936 actiuni
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COLECTIVUL IGIENA COLECTIVITATILOR DE COPII /TINERI

Pe parcursul anului 2021 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. si fisa
postului.
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.Evaluarea stării de nutriţie a copiilor din ciclul primar (6-10 ani) conform metodologiei OMS
prin participarea la proiectul "European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)",
context in care s-au desfasurat urmatorele activitati :
-distribuirea unui numar de 180 chestionarelor de evaluare , in cele doua
unitati de invatamant din mediul urban si trei unitati de invatamant din
mediul rural desemnate de catre I.N.S.P. Bucuresti pentru studiu,
-codificarea celor 180 chestionare de evaluare si transmiterea lor la I.N.S.P.
Bucuresti.
2. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate pe baza examenelor medicale
de de bilanţ la copiii şi tinerii din colectivitățile şcolare din mediul urban şi rural, prin
intermediul personalului medical din cadrul Cabinetelor Medicale Scolare existente la nivelul
judetului Gorj., si raportarea anuala la I.N.S.P. Bucuresti.
3. Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi tineri, la nivelul
Cabinetelor Medicale Scolare, a unor afectiunilor cuprinse in 17 cauze de boala ,conform
metodologiei emise de I.N.S.P., si raportarea anuala la I.N.S.P. Bucuresti.
4. Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi prin efectuarea
triajului epidemiologic după vacanţe, context in care s-au desfasurat urmatorele activitati :
-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 :
-după vacanța de iarnă la cei 20592 anteprescolari, prescolari si elevi examinați
au fost depistate un numar de 23 afectiuni (9 cazuri de angine si 14 cazuri de
pediculoza din care după aplicarea masurilor de deparazitare la recontrol au mai
ramas 6 cazuri sub observatie).
-după vacanța de ,,Paste” la cei 27358 anteprescolari, prescolari si elevi
examinați au fost depistate un numar de 23 afectiuni ( 11 cazuri de angine si 10
cazuri de pediculoza din care după aplicarea masurilor de deparazitare la
recontrol au mai ramas 3 cazuri sub observatie).
- după vacanța de vară la cei 25683 anteprescolari, prescolari si elevi examinați,
au fost depistate un numar de 18 afecțiuni (18 cazuri de pediculoză din care după
aplicarea masurilor de deparazitare la recontrol au mai ramas 4 cazuri sub
observatie).
- raportarea datelor centralizate, dupa fiecare vacanta, la Institutul Național de
Sănătate
Publică.
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5. Întocmit si 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.

II. Activitățile specifice compartimentului și prevăzute în regulamentul de organizare
și funcționare al D.S.P. si fisa postului , derulate pe parcursul anului 2021 în cadrul
compartimentului , au fost următoarele:
1.Întocmit și raportat Plan Estimativ al activitaților ce vor fi desfășurate in cadrul colectivului
pe parcursul anului 2022.
2. Acordare asistență de specialitate în vederea eliberării notificării pentru un
număr de 27 documentații, depuse la biroul de avize din cadrul D.S.P.Gorj, privind
proiecte de amplasare, construcție, amenajare, modernizare pentru obiective destinate
procesului istructiv educativ al prescolarilor si elevilor.
3. Acordare asistență de specialitate în vederea certificarii conformitatii la normele de igiena
si sanatate publica, pentru un numar de doua documentații, depuse la biroul de avize din
cadrul D.S.P.Gorj.
4. Verificarea și soluționarea în mod favorabil a documentațiilor de solicitare sau schimbare 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 28 unități de învățământ , de
diverse tipuri din municipiul Tg-Jiu si judet.
5. 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 2021.
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 2021.
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 august 2021.
9. În contextul actual al pandemiei Covid-19, au fost desfășurate urmaroatele activitati:
-întocmit si îanintat catre C.J.C.C.I., I.S.J., C.M.Ș. si unitatile de invatamant din
municipiul Tg-Jiu si judet a adreselor de instiintare a confirmarii infectarii cu
virusul SARS CoV-2 si propunerea adoptarii scenariului de desfasurare a
cursurilor, urmare a aparitiei unui numar de 805 cazui de imbolnaviri depistate in
randul anteprescolarilor, prescolarilor, elevilor, studentilor si personalului
didactic/auxiliar,
- implementarea zilnica in baza de date a cazurilor nou depistate cu infectia
cu virusul SARS CoV-2 si a contactilor acestora ,
-aplicarea intreruperii masurilor de izolare/carantinare pentru persoanele
depistate cu infectia cu virusul SARS CoV-2 si a contactilor acestora.
.
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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 2021 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 şi obiective :
-Obiectivul general/scopul proiectului:
Asigurarea securităţii alimentare şi protejarea sănătăţii consumatorilor prin supravegherea pieţei
naţionale de desfacere a produselor alimentare/ingredientelor alimentare tratate cu radiaţii ionizante, în
special a celor importate din ţări terţe.
- Obiective specifice:
Verificarea respectării legislaţiei Uniunii Europene precum şi a celei naţionale în ce priveşte
tratamentul de iradiere a produselor alimentare, prin verificarea etichetării acestora precum şi prin
detectarea iradierii la unele produse/ingrediente alimentare aflate pe piaţa naţională de desfacere,
provenite din import.
Beneficiari: Ministerul Sănătăţii, populaţia generala, grup ţintă : populaţia generală
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 21 actiuni, in cadrul carora s-au catagrafiat 57 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 condiment ( Boia de ardei dulce
Cosmin-Fuchs ,origine China ;Busuioc Galeo –origine Egipt), 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 .
Scop : protejarea populatiei impotriva riscurilor legate de carenta iodata
Obiective generale :suplimentarea aportului de iod in alimentatia omului
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Beneficiari: populatia generala; Ministerul Sanatatii ;industria alimentara
Grupul tinta:populatia generala
-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 de 95% ( 1proba fiind necorespunzatoare ).S-a
inaintat referat 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;
- notificarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe aflate pe piaţa autohtonă –
respectarea legislaţiei în vigoare
Beneficiari : Ministerul Sănătăţii,populaţia generală
Grupul tinta : consumatorii
Activitati:
- identificarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe, minim 10 produse
fortificate
- identificarea alimentelor produse sau puse pe piață de operatori care au sediul/ punct de lucru
în județ
- catalogarea celor 10 produse pe categorii de alimente (sucuri de fructe, băuturi energizante,
băuturi necarbogazoase, dulciuri, uleiuri şamd;
- 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;
- tabelarea datelor
- iniţiere de acţiuni corective în cazul produselor non-conforme(fără notificare sau cu alte
cantități/ingrediente față de cele notificate) prin notificarea SCSP
- In acest sens , s-au desfasurat un numar de 20 actiuni in unitati de desfacere produse
alimentare, in cadrul carora s-au catagrafiat un numar de 37 produse ( sucuri de fructe si
legume, bauturi energizante, cu adaos de vitamine,cereale ) existente in unitatile de desfacere
verificate).
- 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
destinate unor grupuri specifice Scop: protejarea populaţiei împotriva efectelor datorate
consumului inadecvat, depistarea precoce şi înlăturarea sau limitarea factorilor de risc chimici şi
bacteriologici care ar putea modifica securitatea şi siguranţa acestui tip de produse.
Obiectivul general al propunerii/scopul proiectului -Promovarea unei sănătăți publice bune, pe
baza unor condiții egale, și îmbunătățirea protecției în fața amenințărilor pentru sănătate. Obiectivele
sunt direct legate de asigurarea siguranței administării acestor produse la categoria vulnerabilă de
persoane cărora le sunt destinate precum și de asigurare a aportului optim de nutrienți necesari creșterii
și dezvoltării fizice și neuro-psihice, sau a restabilirii unor tulburări metabolice.
Obiectivele specifice -Monitorizarea oficială, eficientă, a alimentelor destinate unor grupuri
specifice care să definească conformitatea/neconformitatea produselor cu prevederile legislative.
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Beneficiarii-Decidenţii, populaţia generală, grupuri specifice, organisme profesionale
Grupul tinta -Sugari, copii de vârstă mică, subiecți cu cerinţe nutritive determinate medical
Activităţi :
Recoltarea eşalonată a probelor în vederea determinării unor contaminanţi
-Determinarea nivelului de nitraţi dintr-o probă de alimente pe bază de cereale prelucrate şi
alimente pentru sugari şi copii de vârstă mică
-Determinarea parametrului microbiologic Salmonella spp. din:
-1 probă alimente destinate unor scopuri medicale speciale realizate pentru a satisface cerințele
nutriționale ale sugarilor și ale copiilor de vârstă mică 1 probă formula de început deshidratat
Expedierea probelor prelevate de către DSP s-a realizat :
- la CRSP Cluj în vederea determinării conţinutului de metale grele Pb, Cd, Al, As, Hg și Sn
-la CRSP Iași pentru determinările de Listeria monocytogenes şi Enterobacter sakazakii
-la CRSP Cluj pentru determinarea nivelurilor de benzo(a)piren, benzo(a)antracen,
benzo(b)fluoranten și crisen
-la CRSP Cluj pentru determinarea nivelului de melamină
-la CRSP Iași pentru determinarea nivelului de micotoxine
-la CRSP Cluj pentru determinarea nivelului de pesticide
-s-au desfasurat un numar de 16 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 12 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 .
SCOPUL PROIECTULUI – OBIECTIVE GENERALE
Cunoaşterea evoluţiei pieţei suplimentelor alimentare cu diverse ingrediente. Eliminarea de la
comercializare a suplimentelor alimentare care conţin extracte de plante nepermise, ingrediente
alimentare noi etc.
Analiza Pb,Cd și sulfiți din probele de suplimente alimentare prelevate pentru a asigura
consumatorilor produse sigure provenite atât din producţia autohtonă cât şi din import.
BENEFICIARI : Ministerul Sănătăţii, populaţia generală
GRUPUL ŢINTĂ : consumatori de orice vârstă
Activitati:
- catalogare suplimente alimentare în funcţie de categoria de ingrediente din compoziţie, adică:
vitamine şi/sau minerale; vitamine şi/sau minerale cu alte substanţe (ex. diverse extracte de plante,
produse ale stupului, coenzima Q10, licopen, ş.a.m.d.);
- Suplimente care contin doar alte substanţe cu rol fiziologic sau nutriţional (ex. diverse extracte de
plante, licopen, Q10, carnitină, aminoacizi etc.)
- consemnare și raportare non-conformități de compoziție: botanice interzise în Statele Membre UE,
ingrediente novel food neautorizate etc.
- instituire de actiuni corective în caz de non-conformităţi privind ingredientele din compoziţia
suplimentelor alimentare prin notificarea SCSP
- prelevare a 2 probe de suplimente alimentare pentru determinare Pb şi Cd
- Inițiere de actiuni corective în caz de non-conformităţi privind ingredientele din compoziţia
suplimentelor alimentare prin notificarea SCSP județean
In acest sens , s-au desfasurat un numar de 20 actiuni in unitati tip plafar, in cadrul carora au fost
catagrafiate un numar de 63 suplimente alimentare destinate copiilor, gravidelor si sportivilor.
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S-au recoltat 2 probe suplimente alimentare ( Protector hepatic forte –Hofigal si Momordica
Charantia –Hofigal ) la care s-a efectuat determinarea de metale, Pb si Cd, acestea fiind
corespunzatoare.
6.Monitorizarea consumului de aditivi alimentari.Scopul sintezei este introducerea mai largă în
controlul oficial a monitorizării cantitative a aditivilor utilizaţi în produsele alimentare, ca urmare
protejarea populaţiei împotriva efectelor datorate consumului inadecvat de aditivi alimentari,
depistarea precoce şi înlăturarea sau limitarea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei.
Obiectivul :
I. Determinarea cantitativă a grupului de aditivi alimentari „E 220-228 Dioxid de sulf – Sulfiţi” din
categoria de produse alimentare: zahăr tos ,zahăr praf ,zahăr cubic de la producatori autohtoni
II. Estimarea consumului de aditivi alimentari prin chestionar aplicat la elevi.
Beneficiari: Ministerul Sănătăţii şi populaţia ţintă
Populaţia ţintă: populaţia generală
Nu s-au identificat producătorii autohtoni de zahăr (zahăr tos, zahăr praf, zahăr cubic) pe raza
judeţului .
S-a studiat consumul unor alimente in randul elevilor ( mezeluri ,sucuri ) ,prin aplicarea de chestionare
privind alimentatia acestora. S-au completat 45 chestionare ale elevilor din scoli apartinand mediului
urban si rural ,care au fost expediate pentru centralizare la CRSP Tg Mures.
7 . Verificarea respectării limitelor de migrare pentru materialele şi obiectele care vin în contact
cu alimentele
- Scopul – obiectivul general- este monitorizarea factorilor de risc care provin din materiale si obiecte
care vin in contact cu alimentele.
- Beneficiarii - îl reprezintă în primul rând populaţia României, Ministerul Sanatatii, laboratoarelor
oficiale ,persoanele care îşi vor însuşi tehnici performante de determinare a migrării globale de
componenţi pentru materiale si obiecte care vin în contact cu alimentele, cât şi cele implicate în
controlul oficial al materialelor care vin în contact cu alimentele, operatorul economic din domeniul
materialelor si obiectelor care vin in contact cu alimentele.
- Grupul tinta -personalul de laborator implicat în evaluarea factorilor de risc din materialele şi
obiectele care vin în contact cu alimentele cât şi personalul implicat în controlul oficial al unor
astfel de materiale.
Activitati:
- Monitorizarea obiectelor din ceramica. Determinarile de plumb, cadmiu, cupru si crom în urma
extracţiilor acide din obiectele de ceramică fabricată în ţară şi/sau din import. – 1 proba
-Monitorizarea obiectelor „teflonate”. Determinarile de plumb, cadmiu, cupru, crom si mangan în
urma extracţiilor acide din obiectele „teflonate”fabricate în ţară şi/sau din import. – 1 proba
-Evaluarea obiectelor din hartie si/sau carton care vin in contact cu alimentele. Determinarea migrarii
de metale grele si a formaldehidei – 2 probe
-Evaluarea migrarii globale de componenti si a metalelor grele pentru obiectele din material plastic
care vin în contact cu alimentele – 2 probe
-Evaluarea migrarii specifice de componenti – formaldehida din obiectele de melamina care vin in
contact cu alimentele – 1 proba
Activitati:
S-au desfasurat un numar de 10 actiuni in unitati de productie ( fabrica de lapte, carmangerii,unitati
desfacere).S-au recoltat 7 probe ( tavite spuma, pahare smantana, folie multistrat , carton pentru
prajituri, obiecte din teflon ,ceasca ceramica) in vederea determinarii continutului de
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metale,formaldehida si determinarea migrarii globale. Analizele s-au efectuat la INSP Bucuresti si sunt
corespunzatoare.
8.Controlul microbiologic al recipientelor si materialelor de ambalaj in contact cu alimentulActivitati:
Evaluarea microbiologica a obiectelor din material plastic care vin în contact cu alimentele

–2

probe/judet dintre care:
•

1 proba sub forma de folii de material plastic sau tavite de polistiren;

•

1 proba sub forma de pahare, bidoane, caserole sau pungi (obiecte care se pot umple).

In functie de compozitia chimica a materialelor plastice, s-au determinat urmatorii parametrii:
-Pentru ambalajele de polietilena (HDPE, LDPE) si polistiren (PS) se efectueaza:
- determinarea numarului total de germeni (NTG);
-determinarea numarului de Bacterii coliforme;
-determinarea numarului total de drojdii si mucegaiuri.
Pentru ambalajele din material plastic, altele decat cele mentionate anterior, se efectueaza urmatoarele
analize microbiologice:
- determinarea numarului total de germeni (NTG);
- determinarea numarului de Bacterii coliforme;
Probele de material plastic sub forma de folii si tavite de polistiren s-au recoltat din depozitele
unitatilor care utilizeaza astfel de produse.
Evaluarea microbiologica a recipientelor si ambalajelor din material plastic, (altele decat cele
din polietilena si polistiren).
•

Recoltarea probelor

Probele de material plastic s-au recoltat din depozitele unitatilor care utilizeaza astfel de produse daca
se poate identifica tara de origine a producatorului. (obiecte care se pot umple).
9. Supravegherea băuturilor tip cidru comercializate în Romȃnia
Scopul : controlul și monitorizarea băuturilor de tip cidru şi protejarea sănătăţii publice faţă de riscul
generat de consumul acestui tip de băutură.
Obiective: Caracterizarea compoziţiei chimice a băuturilor tip cidru şi evaluarea eventualilor
contaminanţi.
Beneficiari: Ministerul Sănătăţii şi populaţia ţintă
Populaţia ţintă: populaţia generală
Activitati:
-

organizarea şi pregătirea personalului pentru recoltarea probelor;

-

recoltarea probelor și trimiterea probelor pentru analize de laborator la CRSP Cluj, conform

prezentei metodologii
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S-au efectuat un numar de 10 actiuni si s-au recoltat ,2 probe băuturi tip cidru de pe raza
judeţului,ce au fost expediate la CRSP Cluj.
10. Rolul alimentului in izbucnirile de toxiinfectii alimentare din Romania .
In anul 2021 nu s-au inregistrat focare confirmate de TIA in unitati de alimentatie publica si familiale.
11.Supravegherea starii de nutritie si a alimentatiei populatiei .
Scopul: este acela de a stabili o abordare integrată la nivelul Uniunii Europene, care să contribuie la
reducerea problemelor de sănătate a populației în special în grupele de populație vulnerabile cauzate
de alimentaţia deficitară, excesul de greutate şi obezitate.
Obiectivele generale
Cunoaşterea nivelului şi structurii alimentaţiei populaţiei, a deprinderilor şi comportamentului
alimentar, pe zone teritoriale, pe mediu urban, rural, pe grupe de vârstă, pe ocupaţie, în scopul
depistării unor greşeli alimentare.
Beneficiari -decidenţii, populaţia generală, organisme internaţionale, profesioniştii din domeniu,
operatorii de alimente
Grupul tinta ;populaţia adultă, peste 20 de ani, grupuri vulnerabile
ACTIVITATI :
- Alcătuirea eşantionului inclus în studiu în raport cu particularităţile de reprezentativitate (50 subiecţi/
an/ judet
- Aplicarea instrumentelor de lucru: chestionare: 50 chestionare privind dieta zilnică, pe 1 zi şi 50
chestionare de frecvenţa alimentară
-Evaluarea starii de nutriţie prin examinări de laborator (glicemie, Hb, colesterolemie: HDL-colesterol,
LDL-colesterol, lipide serice, TG serice, electroliți serici: Ca, Mg, Fe, la cei 50 subiecţi /an/ judet - Evaluarea stilului de viaţă: activitate fizică, fumat, consum de alcool, consum de suplimente
alimentare, prin aplicarea de chestionare -50 chestionare stil de viaţă /an/
-Organizarea de acţiuni de promovare a unui stil de viaţă sănătos, la nivel judeţean - S-au efectuat anchete alimentare in cadrul carora au fost completate 50 chestionare pentru subiecti
din mediul urban si rural .S-au completat fişe de anchetă cu datele personale, antropometrice şi
biochimice, datele privind consumul alimentar individual prin evaluarea dietei persoanei pe 24 ore și
evaluarea stilului de viață: activitate fizică, fumat, consum de alcool, consum de suplimente
alimentare, în vederea protejării populaţiei împotriva efectelor datorate consumului alimentar
neadecvat (supra sau subalimentaţie).
S-a colaborat cu medicii de familie privind analizele medicale si completarea fiselor de ancheta.

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)
– 21 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 asistenta de
sanatate publica - pentru evaluarea obiectivelor in faza de proiect in vederea eliberarea autorizatiei de
construire -75 avizate ( 1 neconformitate).
3.Certificarea conformitatii cu normele de igiena a obiectivelor in functiune–numar total 43 ( 1
neconformitate)
4.Recoltari de probe alimente, teste de salubritate in baza contractelor de prestari servicii -10
teste salubritate si 3 probe alimente.
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5.In cadrul contextului epidemiologic al pandemiei determinate de noul coronavirus personalul a
fost implicat in efectuarea activitatilor epidemiologice cu rol in limitarea imbolnavirilor cuSARS
CoV-2:
-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
-activitati de raspuns la apelurile telefonice de tip call center
-distribuire vaccin impotriva noului coronavirus
6.Activitati la comisia de examen pentru certificarea instruirii profesionale a personalului
privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena- au fost eliberate un numar de 1459 -certificate
de absolvire
7.Comisii CAS GORJ
8.Participare ca membrii la consiliile de administratie a spitalelor Spitalul de urgenta Targu
Carbunesti spitalul orasenesc Motru si spitalul orasenesc Turceni.
9. Comisia de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis
10.Comisie de inventariere
11.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:
Total actiuni programe de sanatate –167
Numar probe recoltate in cadrul programului de sanatate -45
Probe necorespunzatoare –1
Produse catagrafiate -157
Analize medicale efectuate-239
Documentatii avizate -118

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 43 cazuri de boli profesionale, din care au fost declarate 22
cazuri de boli profesionale, 19 cazuri de boli legate de profesie si 2 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.
63

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 2021.
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 : 15 pulberi inhalabile ( 9 determinari in LMA si 6 peste LMA), 15 determinari monoxid de
carbon ( 13 in LMA si 2 peste LMA), 84 determinari agenti chimici ( 28 in LMA si 56 peste LMA); 6
determinari iluminat, 8 determinari microclimat, 2 determinari vibratii, 18 determinari zgomot.

4. 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.
5. 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.
6. Actiuni de promovare a sanatatii la locul de munca – au fost efectuate 193 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.
7. In conformitate cu prevederile OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de
munca s-a efectuat verificarea conditiilor de munca pentru 7 salariate gravide pentru care angajatorii
au transmis rapoarte de evaluare la DSP Gorj.
8. Alte actiuni :
- s-au intocmit 107 referate de evaluare a unitatilor/activitatilor pentru notificare, 13 certificarea
conformitatii, 2 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 143 de buletine de determinare prin
expertizare a locurilor de munca si au fost recoltate un numar de 314 probe de aeromicroflora ;
- face parte din : Comisia medicala de orientare scolar-profesionala – 8 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.
9. Microclimatul locurilor de muncă: normative, capacitate de evaluare și efecte asupra stării de
sănătate = se efectueaza trimestrial, iar chestionarele se trimit la INSP Bucuresti
10. Aspecte in expunerea profesionala la particule si gaze la locurile de munca in care sunt
emisii diesel = se efectueaza trimestrial, iar chestionarele se trimit la INSP Bucuresti
11. Morbiditatea profesională în rândul populaţiei vârstnice active comparativ cu morbiditatea
profesională la celelalte grupe de varstă = s-a efectuat in trim.IV/2021
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12. 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 ;
distribuire vaccinuri ;
activitati de raspuns la apelurile telefonice de tip call center privind informatii despre virusul
SARS CoV-2.

COMPARTIMENT PROMOVAREA SANATATII

I. Stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului
1) 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.
1. Intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos:
1.1. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor IEC destinate celebrării zilelor
mondiale/europene conform calendarului stabilit anual şi campaniilor IEC cu teme stabilite pe
baza unor priorităţi de sănătate specifice naţionale:
Campania IEC nr. 1: „Solidari în domeniul sănătății mintale! Nu există sănătate fără sănătate
mintală.”
Scop: Cresterea nivelului de informare si constientizare a copiilor, adolescentilor,apartinatorilor
acestora, a profesionistilor din domeniul medical si educational privind problematica sanatatii
mintale,precum si a populatiei generale si a profesionistilor din asistenta medicală primară privind
problematica sănătătii mintale.
Obiective:
- informarea populaţiei privind importanța identificării și intervenției timpurii în cazul tulburărilor
mintale;
- conştientizarea şi promovarea unei mai bune înţelegeri a impactului tulburărilor mintale asupra
vieţii oamenilor;
- creșterea accesului la informații pentru:
- îmbunătățirea îngrijirilor și înlăturarea stigmatizării persoanelor cu tulburări mintale;
- aplicarea testelor de screening în cabinetele medicilor de familie.
Perioada derulării: luna ianuarie 2021
Grupul tinta 1 - Adulti, membrii Centrului Comunitar al Persoanelor in Varsta
Activitati specifice - diseminare de materiale informative catre centrul comunitar al persoanelor in
varsta
Locul derularii activitatii Centrul Cristiana- seminar
Nr.beneficiari - 23 persoane.
Nr parteneri - 1. Enumerare parteneri – DGASP,Centrul Cristiana.
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) primite de la INSP - materiale tiparite la imprimanta:
- Poster adulti sanatate mintala -100 bucati;
- Poster copii sanatate mintala-100 bucati;
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- Poster informal -Solidari in domeniul sanatatii mintale.-100 bucati;
- Chestionar-KAP- depresie, autism.doc.-100 bucati.
Grupul tinta 2 – populatia generala
Activitati specifice – Informatii publicate online în reţelele de socializare, distribuirea în locuri publice
si in comunitatile cu risc a unor materiale informative cu privire la importanta adoptarii unui stil de
viata sanatos, activități de informare pentru grupurile vulnerabile sau greu accesibile, sesiuni de
instruire prin asistentii medicali comunitari, mediatori sanitari si asistentii medicali din cabinetele
scolare,multiplicare materiale.
Locul derularii activitatii – judetul Gorj.
Nr activitati 5
Nr.beneficiari - 3200 pers. populatia generala.
Nr parteneri 5 - , enumerare parteneri : Reteaua AMC, UAT,Reteaua de Medicina Primara, Reteaua
de Medicina Scolara, Massmedia.
Materiale IEC utilizate (nr. si tip ) - materiale in format electronic primite de la INSP si
tiparite[xeroxate]
Campania 2 “Sănătatea reproducerii – tu decizi ce e mai bine pentru tine!”
Scop: Informarea si constientizarea adolescentilor si femeilor gravide cu privire la diferitele aspecte
ale sănătătii reproducerii.
Obiective: Cresterea nivelului de informare a adolescentilor si femeilor gravide privind: contraceptia,
importanta planificării familiale, sănătatea în perioada sarcinii, avorturile si complicatiile acestora,
bolile cu transmitere sexuală,mortalitatea materna.
Perioada derularii: luna Februarie – 2021.
Grupurile tinta - Adolescenti,femei gravide, populatie generala.
Grupul tintă 1 – adolescenti
Activități specifice – sesiuni de informare organizate de asistentii medicalui comunitari , asistenti
medicali, medici de specialitate in cabinete de specialitate.
Locul derulării activitătii (ilor) - Comunitate, Centrul Cristiana-sesiune informala
Nr.beneficiari -1374 persoane.
Nr parteneri - 2 , enumerare parteneri- reteaua AMC, DGASPC-Centrul Cristiana.
Materiale IEC utilizate (nr. si tip ) avizate si realizate de INSP:
- Poster sr adolescente 2021- 100 bucati;
- Poster -Gravide#COVID 19 -100 bucati;
- Poster Gravide-Covid-19 = 100 bucati.
Prezentare ppt , 150 pliante xerox , 300 postere xerox
Grupul tintă 2 - femei gravide si populatia generala.
Locul derularii activitatilor;
– cabinete PF , Medici de Familie , comunitate UAT-uri
Activități
specifice
–
Distribuire
materiale
infografice
in
format
electronic
Locul derulării activității (ilor) ; in mediul online-email, retele de socializare ,facebook ,site-ul DSP.
Nr activitati 4
Nr.beneficiari -3200
Nr parteneri - 8 , enumerare parteneri - Reteaua de Medicina Primara,Reteaua de Medicina Scolare,
Cabinetele de Planing Familial[ Cabinete PF] , Reteaua de Asistenta Medicala Comunitara, Cabinetele
de Obstetrica si Ginecologie, Spitale, OAMMR, Mass-media.
Materiale IEC utilizate (nr. si tip ) = materiale infografice in format electronic si tiparite[xeroxate]
primite de la INSP
Campania IEC nr 3. - Fii mandru de zâmbetul tău! Ai grijă de sănătatea ta orală!
Scop: Informarea populației generale ( inclusiv copii şi adolescenți) cu privire la importanța sănătății
orale şi
metode de prevenire a afecțiunilor cavității bucale.
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Obiective:
- cresterea numarului de persoane informate cu privire la importanta sanatatii orale si riscurile
neglijarii acesteia;
- cresterea numarului de persoane informate pentru a adopta comportamente sanatoase in vederea
mentinerii sanatatii orale;
- formarea unor deprinderi sanatoase si incurajarea tratamentelor precoce al problemelor dentare,
pentru a evita ingrijirile tardive, mai dificile si mai putin costisitoare.
Perioada derularii: martie 2021
Grupul tinta 1 – populatia generala inclusiv copii si adolescenti.
Activitati specifice – Informatii publicate online în reţelele de socializare, distribuirea în locuri publice
si in comunitatile cu risc a unor materiale informative cu privire la masurile de prevenire a problemelor
legate de sanatatea orala, activități de informare pentru grupurile vulnerabile sau greu accesibile,
sesiuni de instruire pentru asistentii medicali comunitari, mediatori sanitari si asistenti medicali din
cabinetele scolare voluntari ai Crucii Rosii si cadre didactice.
Locul derularii activitatii (ilor) -Comunitati 37 de localitati din judetul Gorj, inclusiv in unitatile
scolare.
Nr activitati 4
Numar parteneri 6 - Crucea Rosie filiala Gorj 80 de voluntari, Inspectoratul Scolar Judetean prin
cadre didactice voluntare , Reteaua de Asistenta Medicala Comunitara -asistente comunitare si
mediatoare sanitare Reteaua de Medicina Scolara inclusiv Cabinetele Medicale Stomatologice Scolare
prin medici si asistenti medicali ,UAT-uri, Massmedia
Nr.beneficiari: aproximativ 30000 -.populatia generala, inclusiv copii si adolescenti.
Materiale IEC utilizate (nr. si tip ) - materiale primite in format electronic de la INSP
tiparite[xeroxate];
- Postere 300 de bucati;
- Pliante 100 de bucati.
Mentionam ca la nivelul judetului Gorj s-a derulat un program de promovare a sanatatii orale printr-un
parteneriat intre Crucea Rosie si Colgate Palmolive Romania incepand cu luna februarie a anului 2021
care s-aderulat in luna martie si continua. Au fost alese 37 de localitati plus inca 4 anterior acestei
perioade. Au participat 8000 de elevi de la clasa pregatitoare pana la clasa a patra. Au fost instruiti din
punct de vedere igienico sanitar pentru a dobandi deprinderi sanogene in domeniul sanatatii orale si nu
numai. Au fost impartite 8000 de pachete cu produse de igiena corporala si dentara inclusiv periuta de
dinti si pasta de dinti. Au partcipat 78 de voluntari ai Crucii Rosii cadre didactice si asistentii medicali
comunitari si mediatorii scolari din localitatile respective [Balesti, Scoarta, Albeni, Polovragi....]
Proiectul s-a desfasurar in aceste localitati dupa modelul -din usa in usa-,din casa in casa pentru
a instrui populatia generala[tineri, adulti, varstnici] despre igiena orala si masuri igienico-sanitare
individuale si colective,familiale, precum si de responsabilitatea fata de propriilor copii in ceea ce
priveste sanatatea.
Campania IEC nr 4 " Mondiala de Lupta impotriva Tuberculozei “ - MARTIE 2021
Scop:
- Constientizarea populatiei asupra eficientei strategiei de tratament in controlul epidemiei TBC;
- Constientizarea si responsabiliza factorilor de decizie si a populatiei referitor la problematicaTBC,
prevenirea si eliminarea bolii prin politici coerente de sanatate.
Obiective: Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei ţintă privind modul de
raspandire al bolii şi metodele de prevenire, diagnostic şi tratament ,recunoasterea TB ca o problema
de sanatate publica
Perioada derularii: 2.03 – 31.03 2021
Grupul tinta 1 – populatia generala
Activitati specifice – Activitate IEC,prezentare PPT,distribuire de pliante, distribuire de materiale
specifice pe retelele de socializare ,seminar-masa rotunda, informare pacienti interviu.
Locul derularii activitatii (ilor):
- Centrul Cristiana seminar ,masa rotunda;
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- Dispensarul TBC din cadrul SJU Tg-Jiu, informare pacienti;
- Comunitate prin CMI si AMC, uat-uri, Spitale (Bumbesti Jiu, Motru, Novaci);
- DSP afisare la vizier de materiale educativ sanitare folosite in campanie, Comunicat de Presa, postat
pe site-ul institutiei, in mediul on line, facebook .
Nr activitati 6
Numar de beneficiari 3000
Nr parteneri 8 - si enumerare parteneri:
- dispensarul TBC-SJU Tg-JIU,DGASPC-Centrul Cristiana,AMC,CMI-uri;
- Spitale,Cabinete Medicina Scolara ,ISG,Cabinet Medicina Sportiva Mass-media
Materiale IEC utilizate (nr. si tip ): Brosura- CE TREBUIE SA STIM DESPRE TUBERCULOZA-500
bucati xeroxate.
Campania IEC nr. 5 „Ziua Mondială a Sănății 2021 - Împreună pentru o lume mai echitabilă și
mai sănătoasă”
Scop: Creșterea gradului de conștientizare, promovare publică, implicare a factorilor de decizie
guvernamentali și creare de parteneriate pentru a aborda inechitățile în materie de sănătate.
Obiective:
Creșterea nivelului de informare cu privire la:
- Determinanții sociali ai stării de sănătate ai populației vulnerabile (aprilie);
- Starea de sănăptate și percepția acesteia în rândul populației vulnerabile comparativ cu populația
generală (mai);
- Problematica asigurării accesului la servicii pentru populația vulnerabilă (iunie).
Perioada derulării: 7 aprilie – 30 iunie 2021.
Grupul țintă 1 – populația generală, în special categoriile vulnerabile.
Activități specifice:
– Activități de informare privind starea de sănătate și asigurarea accesului neîngrădit la servicii de
sănătate a tuturor categoriilor populaționale cu sprijinul asistenților medicali comunitari, mediatorilor
sanitari si personalului medical din cadrul cabinetelor medicale școlare;
- Distribuirea în locuri publice și în comunități, în special în cele vulnerabile, de materiale informative;
- Afișarea posterelor primite la sediul DSP Gorj, pe site-ul DSP Gorj, pe rețele de socializare;
- Tipărirea și distribuirea posterelor lunare ale campaniei;
- Interviu radio, comunicat de presă.
Locul derulării activității: sediul DSP Gorj, județul Gorj.
Nr.beneficiari: populația generală.
Nr parteneri: 6, enumerare parteneri: spitale, OAMMR – Filiala Gorj, rețeaua de medicină primară,
autoritățile publice locale prin rețeaua de asistență medicală comunitară, rețeaua de medicină școlară,
mass-media.
Materiale IEC utilizate (nr. si tip): posterele tipărite: “ Ministerul Sănătății – pentru sănătate în toate
politicile!”, “Să cunoaștem starea de sănătate în comunitățile vulnerabile! Să acționăm pentru
reducerea inechităților!”, “ Accesul la servicii de sănătate – dreptul tuturor” distribuite spitalelor,
rețelei de asistență medicală comunitară și rețelei de medicină școlară.
Grupul țintă 2: profesioniști din domeniul sănătății.
Activități specifice:
- Instruirea privind tema campaniei a asistenților medicali comunitari, mediatorilor sanitari, medicilor
și asistenților medicali medicină școlară, discuții interactive;
- Transmiterea prin e-mail a materialelor primite în format electronic către spitale, OAMMR – Filiala
Gorj, rețeaua de medicină primară, rețeaua de asistență medicală comunitară, cabinetele medicale
școlare;
- Distribuirea de postere tipărite spitalelor, asistenților medicali comunitari, mediatorilor sanitari și
personalului medical din cabinetele medicale școlare.
Locul derulării activității: sediul DSP Gorj, mediul online.
Nr.beneficiari - 43 persoane.
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Nr parteneri - 1. Enumerare parteneri: Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Gorj.
Materiale IEC utilizate (nr. si tip ):
- postere: - “ Ministerul Sănătății – pentru sănătate în toate politicile!” – 400 bucăți;
- “Să cunoaștem starea de sănătate în comunitățile vulnerabile! Să acționăm pentru
reducerea inechităților!” – 400 bucăți;
- “ Accesul la servicii de sănătate – dreptul tuturor” – 400 bucăți.
Campania IEC nr. 6 “Luna Națională a informării despre vaccinare – aprilie 2021. Vaccinurile protecție pentru toți!”
Scop: Creșterea acoperirii vaccinale prin creșterea gradului de conștientizare asupra importanței
vaccinării.
Obiective:
- Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța vaccinării, în rândul părinților și al altor
persoane care îngrijesc copii, profesioniștilor din domeniul sănătății, presei și factorilor de decizie
politică;
- Creșterea succesului programelor de vaccinare, prin utilizarea metodelor de promovare și a
comunicării țintite;
- Creșterea acoperirii vaccinale;
- Creșterea angajamentului față de vaccinare la nivel profesional, personal și colectiv.
Perioada derulării: aprilie 2021.
Grupul țintă 1: elevi, părinți și alte persoane care îngrijesc copii.
Activități specifice:
– Activități de informare privind importanța vaccinării în unitățile de învățământ din județ prin
intermediul personalului medical din cadrul cabinetelor de medicină școlară și cu ajutorul asistenților
medicali comunitari și mediatorilor sanitari în localitățile unde aceștia își desfășoară activitatea;
- Distribuire de materiale instructiv-educative;
- Instruirea medicilor și asistentelor medicale medicină școlară privind tema campaniei;
- Distribuirea de postere „Vaccinurile - protecție pentru toți!” și „Beneficiile vaccinării asupra
sănătății” către rețeaua de medicină școlară;
Locul derulării activitătii (ilor): unitățile de învățământ, comunități.
Nr.beneficiari: 2339
Nr parteneri - 4, enumerare parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Societatea Națională de
Cruce Roșie – Filiala Gorj, rețeaua de medicină școlară, autoritățile publice locale din județ prin
intermediul rețelei de asistență medicală comunitară.
Materiale IEC utilizate (nr. si tip ) - postere:
- „Vaccinurile- protecție pentru toți!” – 100 bucăți;
- „Beneficiile vaccinării asupra sănătății” – 100 bucăți.
Grupul țintă 2: populația generală.
Activități specifice:
- Diseminare link chestionar vaccinare prin email către OAMMR – Filiala Gorj, medicii de familie și
AMC și MS;
- Activități de informare privind importanța vaccinării, bolile care pot fi prevenite prin vaccinare și
imunitatea colectivă, prin intermediul rețelei de asistență medicală comunitară;
- Distribuire de materiale instructiv-educative;
- Postarea de materiale informative pe site-ul DSP Gorj și pe rețele de socializare;
- Transmiterea prin e-mail a materialelor primite în format electronic către medicii de familie, AMC și
MS;
- Distribuirea de postere „Vaccinurile - protecție pentru toți!” și „Beneficiile vaccinării asupra
sănătății” către spitale, AMC și MS;
- Afișare postere „Vaccinurile - protecție pentru toți!” și „Beneficiile vaccinării asupra sănătății
oamenilor” la sediul DSP Gorj;
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- Comunicat de presă.
Locul derulării activității (ilor): sediul DSP Gorj, în mediul on-line.
Nr.beneficiari: populația generală.
Nr parteneri: - 5, enumerare parteneri: Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Gorj, spitale,
rețeaua de medicină primară, autoritățile publice locale din județ prin rețeaua de asistență medicală
comunitară, mass-media.
Materiale IEC utilizate (nr. si tip ) - postere:
- „Vaccinurile- protecție pentru toți!” – 300 bucăți;
- „Beneficiile vaccinării asupra sănătății” – 300 bucăți.

Campania IEC nr 7. „Cancerul este un risc pentru o formă severă de COVID-19! Nu lăsa boala
să te afecteze! Și tu poți lua măsuri și tu poți preveni și tu te poți proteja! ”
Scop: Conștientizarea persoanelor cu afecțiuni oncologice în ceea ce privește vulnerabilitatea crescută
a acestora în contextul pandemiei COVID-19.
Obiective:
Conștientizarea și creșterea nivelului de informare a pacienților oncologici asupra:
- Vulnerabilității acestora în fața infecției COVID-19;
- Măsurilor de prevenție necesare în cursul pandemiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2.
Perioada derulării: mai 2021
Grupul țintă 1: Pacienții oncologici
Activități specifice :
- Activități de informare a pacienților oncologici privind riscul semnificativ crescut pentru o forma
severă de infecție cu COVID – 19, măsuri de prevenție, prin intermediul rețelei de asistență medicală
comunitară;
- Distribuirea de materiale informative tipărite (pliante, postere) către spitale, rețeaua de asistență
medicală comunitară și cabinetele medicale școlare:
- Instruire privind tema campaniei a asistenților medicali comunitari, mediatorilor sanitari, medicilor și
asistenților medicali medicină școlară.
- Transmiterea prin e-mail a materialelor primite în format electronic către rețeaua de medicină
primară și rețeaua de asistență medicală comunitară;
- Postarea materialelor primite pe site-ul DSP Gorj și pe rețelele de socializare;
- Afișarea la sediul DSP Gorj a posterului campaniei.
Locul derulării activității (ilor): sediul DSP Gorj, spitale ,comunitățile unde își desfășoară activitatea
AMC și MS, unitățile școlare, mediul on-line.
Număr parteneri: 4 - enumerare parteneri: spitale, rețeaua de medicină primară, AMC și MS, rețeaua
de medicină școlară.
Nr. beneficiari: 535.
Materiale IEC utilizate (nr. și tip ):
- Pliante „Cancerul este un risc pentru o formă severă de COVID-19! Nu lăsa boala să te afecteze!
Și tu poți lua măsuri și tu poți preveni și tu te poți proteja!” – 500 bucăți;
- Postere “Recomandări adresate pacientului neoplazic pe timpul pandemiei COVID-19” – 400
bucăți.
Campania IEC nr. 8: “Consumul de băuturi alcoolice îți afectează sănătatea! Nu merită să riști!
Informează-te!”
Scop: Informarea populației generale despre efectele consumului de alcool, pentru a contribui la
formarea unor valori și atitudini pozitive față de stilul de viață sănătos și la stimularea schimbărilor
pozitive în comportamentul legat de alcool.
Obiective:
- Creșterea nivelului de informare a populației generale asupra consecințelor medicale, sociale și
psihologice ale consumului de alcool;
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- Reducerea altor riscuri și pericole pentru sănătate în perioada pandemiei de COVID-19
Perioada derulării: iunie 2021.
Grupul țintă 1: populația generală
Activități specifice:
- Diseminare link chestionar referitor la consumul de alcool al populației generale prin email către
medicii de familie și rețeaua de asistență medicală comunitară și pe facebook;
- Activități IEC privind prevenirea efectelor consumului de alcool în contextul pandemiei COVID -19
desfășurate la Complexele de Îngrijire și Asistență Suseni și Dobrița, discuții interactive, distribuire de
materiale instructiv-educative (pliante, broșuri, postere);
- Postarea materialelor primite pe site-ul DSP Gorj şi pe reţelele de socializare;
- Transmiterea prin e-mail a materialelor primite în format electronic către medicii de familie,
cabinetele de medicină școlară şi reţeaua de asistenţă medicală comunitară;
- Comunicat de presă;
- Articol în presa locală scrisă.
Locul derulării activității (ilor): Complexul de Îngrijire și Asistență Suseni, Complexul de Îngrijire și
Asistență Dobrița, sediul DSP Gorj, on-line.
Număr de beneficiari: 108, populația generală.
Nr parteneri: 9, enumerare parteneri: Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Gorj,
Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj, D.G.A.S.P.C.
Gorj – Complexul de Îngrijire și Asistență Suseni și Complexul de Îngrijire și Asistență Dobrița,
medicii de familie, rețeaua de medicină școlară, autoritățile publice locale din județ prin rețeaua de
asistență medicală comunitară, mass-media.
Materiale IEC utilizate (nr. si tip ):
- Pliante “Consumul de băuturi alcoolice și COVID-19 - ce trebuie să știți” (listate) - 100 bucăți;
- Postere “Consumul de băuturi alcoolice îți afectează sănătatea! Nu merită să riști! Informeazăte!” (listate) – 40 bucăți;
- Broșuri “Efectele consumului de alcool” (xeroxate) – 40 bucăți.
Campania IEC nr. 9 „Protecția solară – un pas important spre sănătate!”
Scop: Conștientizarea populației cu privire la necesitatea adoptării de comportamente protective
pentru a preveni apariția cancerelor de piele, în mod special a melanomului malign, a afecţiunilor
oculare şi a altor patologii secundare expunerii excesive la radiaţii ultraviolete.
Obiective:
- Creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la riscul apariţiei afecţiunilor maligne la
nivelul tegumentelor sau a altor afecţiuni datorate expunerii la radiaţii ultraviolete;
- Promovarea comportamentelor de protecţie solară la nivel populaţional;
- Îmbunătățirea informării populaţiei cu privire la tipul de metode de protecţie solară asociabilă;
- Educarea populaţiei cu privire la importanţa examinărilor profilactice postsezoniere a tegumentelor
pentru depistarea cancerelor de piele;
- Îmbunătăţirea cunoştinţelor mamelor cu privire la mijloacele utilizate pentru o expunere în siguranţă
a copiilor la soare.
Perioada derulării: august 2021.
Grupul țintă 1 – populația generală
Activități specifice:
- Diseminare link chestionar privind expunerea la radiații ultraviolete prin email către medicii de
familie, cabinetele de medicină școlară și rețeaua de asistență medicală comunitară;
- Activități de informare cu privire la riscul apariției afecțiunilor maligne la nivelul tegumentelor și a
altor afecțiuni datorate expunerii la radiații ultraviolete și importanța protecției solare în prevenirea
cancerelor de piele desfășurate la piscine și pensiuni (cu piscine) din județul Gorj, Centrul de agrement
Săcelu, Băile Săcelu, Căminul Cultural Brădiceni, sediul DGASPC Gorj, Motru, discuții interactive,
distribuire de materiale instructiv-educative (pliante, postere);
- Postarea materialelor primite pe site-ul DSP Gorj şi pe reţelele de socializare;
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- Transmiterea prin e-mail a materialelor primite în format electronic către medicii de familie,
cabinetele de medicină școlară şi reţeaua de asistenţă medicală comunitară;
- Comunicat de presă;
Locul derulării activității (ilor): Centrul de Agrement Săcelu, Băile Săcelu, Complexul „Aprilia Park”
Arcani, Pensiunile cu piscină: „Casa Danielescu” – Târgu-jiu, „Casa Bella” – comuna Runcu, „Casa
Maria”și Xinela – Baia de Fier, Iris Country Club, Casa Cartianu, Pensiunea “Luminița” și Pensiunea
Groza - Turcinești, Pensiunea L’Invidia - Novaci, Piscinele Perla și Cipribon - Bălești, Cămin Cultural
Brădiceni – Comuna Peștișani, sediul DGASPC Gorj, Direcția Publică Motru, Spitalul Municipal
Motru, sediul DSP Gorj, on-line.
Număr de beneficiari: 1540, populația generală.
Nr parteneri: 12, enumerare parteneri: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj, D.G.A.S.P.C.
Gorj, Direcția Publică Motru, Spitalul Municipal Motru, Primăria Comunei Bălești, Primăria Comunei
Peștișani, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu, Centrul de Recuperare și Perfecționare a
Forței de Muncă Săcelu, Centrul de Agrement Săcelu , medicii de familie, rețeaua de medicină școlară,
autoritățile publice locale din județ prin rețeaua de asistență medicală comunitară.
Materiale IEC utilizate (nr. si tip ): Materialele primite în format electronic listate.
Campania IEC nr. 10 “Siguranța pacientului - Să cunoaștem, să prevenim, să protejăm – pentru
siguranța îngrijirii sănătății mamei și nou-născutului!”
Scop: Informarea femeilor despre siguranța îngrijirilor mamei și nou-născutului și promovarea de
intervenții destinate reducerii riscurilor evitabile asociate sarcinii și nou-născutului.
Obiective:
- Creșterea gradului de conștientizare cu privire la problemele siguranței materne și a nou-născuților,
în special în timpul nașterii;
- Creșterea nivelului de informare și conștientizare a femeilor, dar și a populației generale cu privire la
problemele siguranței îngrijirii mamei și a nou-născutului;
- Creșterea nivelului de informare a femeilor despre intervenții preventive destinate reducerii riscurilor
pentru sănătate evitabile asociate sarcinii și îngrijirii nou-născutului;
- Informarea femeilor din grupurile de populație vulnerabilă despre intervenții preventive destinate
reducerii riscurilor pentru sănătate evitabile asociate sarcinii și îngrijirii nou-născutului.
Perioada derulării: septembrie 2021.
Grupul țintă 1: femei de vârstă fertilă
Activități specifice:
- Activități IEC desfășurate în satele Bumbești-Pițic, Poienari, Cârligei și Lupești, discuții interactive,
distribuire de materiale informative;
Locul derulării activității (ilor): Bumbești-Pițic, Poienari, Cârligei și Lupești.
Număr de beneficiari: 45.
Nr parteneri: 2, enumerare parteneri: Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Gorj, AMC
Bumbești-Pițic.
Materiale IEC utilizate (nr. si tip ): Materialele primite în format electronic listate.
Grupul țintă 2: populația generală
Activități specifice:
- Activitate de informare privind tema campaniei desfășurată la sediul Primăriei Bălești. În fața
Primăriei a fost amplasat un cort, s-au purtat discuții referitoare la îngrijirea gravidei și a nounăscutului cu persoanele aflate în zonă. De asemenea, s-au distribuit materiale informative.
- Activități IEC privind problemele siguranței îngrijirii mamei și a nou-născutului și intervenții
preventive destinate reducerii riscurilor pentru sănătate evitabile asociate sarcinii și îngrijirii nounăscutului, cu sprijinul reţelei de asistenţă medicală comunitară în localitățile unde acestea îți
desfășoară activitatea;
- Transmiterea prin e-mail a materialelor primite în format electronic către reţeaua de asistenţă
medicală comunitară;
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- Postarea materialelor primite pe site-ul DSP Gorj şi pe reţelele de socializare.
Locul derulării activității (ilor): Primaria Bălești, comunităţile unde își desfăşoară activitatea AMC şi
MS, sediul DSP Gorj, on-line.
Număr de beneficiari: 210, populația generală.
Nr parteneri: 3, enumerare parteneri: Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Gorj, Primăria
Bălești, AMC și MS.
Materiale IEC utilizate (nr. si tip ): Materialele primite în format electronic listate.
CAMPANIA IEC NR. 11: - “LUNA NATIONALA A INFORMARII DESPRE EFECTELE
NUTRITIEI/ALIMENTATIEI - OCTOMBRIE 2021
Scop: Creșterea gradului de constientizare cu privire la rolul important al fructelor,legumelor si
produselor continand cereale integrate in nutritia umana, securitatea alimentara si sanatate.
Obiective:
- Informarea populatiei cu privire la o alimentatie sanatoasa;
- Constientizarea populatiei in ceea ce priveste riscurile unei alimentatii nesanatoase.
- Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin reducerea imbolnavirilor cauzate de regimul
alimentar necorespunzator.
Perioada de desfasurare: Octombrie 2021
Grupul țintă – populația generală
Activități specifice:
- Diseminare link Chestionar de Evaluare Nutritie prin email către medicii de familie, cabinetele de
medicină școlară și rețeaua de asistență medicală comunitară;
- Activitate online - pe platforma institutionala a Liceului „Mihai Viteazul” Bumbesti-Jiu: Google
Classroom si in cadrul liceului, au fost prezentate informatii privind alimentatia sanatoasa si riscurile
unei alimentatii nesanatoase, elevilor claselor IX-XII din cadrul liceului;
- Activitate IEC desfasurata la Caminul Cultural Bradiceni, unde beneficiarii proiectului Bunicii
Comunitatii Pestisani au fost informati privind tema campaniei si au primit materiale instructiveducative;
- Postarea materialelor primite pe site-ul DSP Gorj şi pe reţelele de socializare;
- Transmiterea prin e-mail a materialelor primite în format electronic către colaboratori, unitatile
sanitare, medicii de familie, cabinetele de medicină școlară şi reţeaua de asistenţă medicală
comunitară;
- Distribuire de materiale informative catre CMS si AMC/MS;
- Comunicat de presă;
Locul derulării activității (ilor): sediul DSP Gorj, Liceul „Mihai Viteazul” Bumbesti-Jiu, Caminul
Cultural Bradiceni, unitati de invatamant, cabinete medicale scolare, on-line.
Număr de beneficiari: 1488, populația generală.
Nr parteneri: 6, enumerare parteneri: Compartimentul Colectiv Igiena Alimentului – DSP Gorj, Liceul
„Mihai Viteazul” Bumbesti-Jiu, Primăria Comunei Peștișani, medicii de familie, rețeaua de medicină
școlară, autoritățile publice locale din județ prin rețeaua de asistență medicală comunitară.
Materiale IEC utilizate (nr. si tip ):
- Materialele campaniei primite în format electronic listate;
- Postere „Sfaturi de nutritie pentru perioada pandemiei #-COVID 19” – 32 bucati.
CAMPANIA IEC NR. 12 ,, ZIUA NATIONALA FARA TUTUN – 18 NOIEMBRIE 2021”
Scop: Prevenirea initierii consumului produselor din tutun incalzit si al tigarilor electronice, precum si
descurajarea utilizarii acestor produse promovate ca fiind mai putin nocive, prin cresterea nivelului de
informare si constientizare in randul populatiei privind nocivitatea acestor produse.
Obiective:
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- Cresterea numarului de personae informate cu privier la existenta compusilor nocivi care intra in
componenta produselor din tutun incalzit si a tigarilor electronice.
- Cresterea nivelului de constientizare in randul populatiei cu privire la compusi nocivi prin inhalarea
vaporilor produselor din tutun incalzit, respective ai tigarilor electronice.
- Cresterea nivelului de constientizare in randul populatiei a prezentei riscurilor expunerii altor
persoane (expunere pasiva) la vaporii produselor din tutun incalzit, respectiv ai tigarilor electronice.
- Prevenirea experimentarii produselor noi emergente promovate ca fiind mai putin nocive.
- Cresterea motivatiei persoanelor care consuma produse noi emergente de a renunta sa le mai
consume.
Perioada derulării: Noiembrie 2021
Grupul țintă 1 – Populatia generala (inclusiv copiii si adolescentii)
Activități specifice:
- Diseminare link Chestionar Ziua Nationala Anti-Tutun prin email către medicii de familie, cabinetele
de medicină școlară și rețeaua de asistență medicală comunitară;
- Seminar de informare si constientizare privind riscurile consumului de tutun desfasurat la Centrul de
zi “Christian”;
- Activitate online - pe platforma institutionala a Liceului „Mihai Viteazul” Bumbesti-Jiu: Google
Classroom si in cadrul liceului, au fost prezentate informatii privind nocivitatea produselor de tutun
incalzit si a tigarilor electronice;
- Transmiterea prin e-mail a materialelor primite în format electronic către colaboratori, medicii de
familie, cabinetele de medicină școlară şi reţeaua de asistenţă medicală comunitară;
- Postarea materialelor primite pe site-ul DSP Gorj şi pe reţelele de socializare;
- Distribuire de materiale informative catre colaboratori, CMS si AMC/MS;
- Afisarea la vizierul DSP a materialelor tiparite;
- Interviu la Radio Oltenia;
- Comunicat de presă;
Locul derulării activității (ilor): sediul DSP Gorj, Centrul de zi „Christian”, Liceul „Mihai Viteazul”
Bumbesti-Jiu, unitati de invatamant, cabinete medicale scolare, on-line.
Număr de beneficiari: 1588, populația generală.
Nr parteneri: 6, enumerare parteneri: Asociatia Persoanelor cu Handicap din Oltenia – Centru de zi
„Christian”, Liceul „Mihai Viteazul” Bumbesti-Jiu, medicii de familie, rețeaua de medicină școlară,
autoritățile publice locale din județ prin rețeaua de asistență medicală comunitară, mass media.
Materiale IEC utilizate (nr. si tip ): Materialele primite în format electronic listate;

CAMPANIA IEC NR. 13 - „LUNA NATIONALA A INFORMARII DESPRE BOLILE
TRANSMISIBILE: HIV/SIDA, TUBERCULOZA, HEPATITA’’
Scop: - de informare despre importanța acestor BT
- pentru a garanta că fiecare persoană este informată despre impactul acestor boli transmisible asupra
persoanei și societății;
- conștientizarea riscurilor de infectare;
- pentru a accelera măsurile de prevenire și control necesare stopării globale a fenomenului;
- promovarea testării pentru depistarea HIV și HV.
Perioada desfasurarii: Decembrie 2021
Grupul țintă 1 – Populatia generala
Activități specifice:
- Diseminare si promovare a linkului cu Chestionarul Campaniei Boli Transmisibile;
- Activitati IEC desfasurate la Liceul cu Program Sportiv, Targu-Jiu;
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- Activitate online - pe platforma institutionala a Liceului „Mihai Viteazul” Bumbesti-Jiu: Google
Classroom si in cadrul liceului, au fost prezentate informatii privind tema campaniei;
- Transmiterea prin e-mail a materialelor primite în format electronic către colaboratori, cabinetele de
medicină școlară şi reţeaua de asistenţă medicală comunitară;
- Promovarea campaniei si a materialelor informative utilizate pe Facebook, retele de socializare;
- Postarea tematică a materialelor informative pe site-ul DSP Gorj;
- Multiplicarea si distribuirea materialelor informative primite de la INSP;
- Afisarea la vizierul DSP a materialelor tiparite;
- Comunicat de presă;
Locul derulării activității (ilor): sediul DSP Gorj, Liceul cu Program Sportiv Targu-Jiu, Liceul „Mihai
Viteazul” Bumbesti-Jiu, unitati de invatamant, cabinete medicale scolare, on-line.
Număr de beneficiari: 3066, populația generală.
Nr parteneri: 4, enumerare parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean Gorj, rețeaua de medicină școlară,
autoritățile publice locale din județ prin rețeaua de asistență medicală comunitară, mass media.
Materiale IEC utilizate (nr. si tip ): Materialele primite în format electronic listate.
Grupul țintă 2: Profesionisti din sistemul sanitar.
Activități specifice:
- Diseminare si promovare a linkului cu Chestionarul Campaniei Boli Transmisibile;
- Transmiterea prin e-mail a materialelor primite în format electronic către Colegiul Medicilor Gorj,
spitale, medicii de familie, cabinetele de medicină școlară şi reţeaua de asistenţă medicală comunitară.
Locul derulării activității (ilor): sediul DSP Gorj.
Număr de beneficiari: nu este cuantificabil
Nr parteneri: 5, enumerare parteneri: Colegiul Medicilor Gorj, spitale, medicii de familie, cabinetele de
medicină școlară, rețeaua de asistență medicală comunitară.
Materiale IEC utilizate (nr. si tip ): Materialele primite de la INSP.

1.2. Organizarea și desfășurarea intervențiilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice
locale:
INTERVENTIA IEC NR. 1 - „PREVENIREA CONTAMINARII CU VIRUSUL SARS-COV-2”
Scop:
• Informarea si constientizarea populatiei cu privier la masurile care trebuie respectate pentru a
preveni contaminarea si cresterea numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus SARS -2COV.
Obiective:
• Reducerea numarului de imbolnaviri cu COVID.;
• Informarea populației din grupurile țintă privind modalitățile de prevenire a acestor efecte.
Perioada derulării:
Trim I- 2021, pe tot parcursul anului.
Grupul țintă - populația generala
Activități specifice:
• Materialul informativ a fost trimis in format electronic catre Reteaua de asistenția medicala
comunitara și mediatorii sanitari, reteaua de medicina primara, scolara, avand ca scop derularea
campaniei
• Afisarea in Unitatile Sanitare, SJA,Farmacii si Institutii Publice
• Postarea pe site-ul DSP a materialelor informative folosite
• Postarea pe Facebook a materialelor informative
• Afisarea la sediul DSP al materialelor folosite in campanie
• Publicare articole in presă.
• Interviuri in media locala.
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• Total 6 activitati
Locul derulării activităților: sediul DSP, comunitati,unitati sanitare, cabinete medicale,locuri
publice, institutii publice
Nr. beneficiari:aproximatv 50000
Nr. parteneri: 10
Enumerare parteneri: Media,Inspectoratul Scolar General Gorj,Spital Judetean de Urgenta Tg-Jiu
Cabinet de Medicina Sportiva, Reteaua de Asistenta Medicala Comunitara, Reteaua de Medicina
Scolara,Primara, Centrul Cristian ,Spitalul Motru, Spitalul Novaci
Materiale IEC utilizate:
• Poster „ Cum sa porti o masca medicala in siguranta”: 1000 buc
• Poster „ Cum spalam corect mainile”: 500 buc
• Poster,,COVID-19 -10 moduri de a va proteja’’‚1000 buc
• Poster,,Masuri de prevenire a contaminarii cu virusul SARS-COV-2’’ 1000 buc
• Poster,,Sfaturi de nutritie pentru perioada pandemiei# COVID-19 ‚’’ 1000 buc
• Poster,,Preveniti contaminarea cu virusulsars-cov in spatii diverse’’ 200 buc
• Poster,,Preveniti contaminarea cuvirusul SARS-COV-2 la locul de munca’’200 buc
• Poster,,Vaccinarea Impotriva Covid-19 In Romania’’ 2000 buc pana acum.
Intervenția IEC nr. 2
Denumirea: “ Informare privind bolile transmise de căpușe”
Scop: Informarea populației cu privire la bolile care pot fi transmise de căpușe, cunoașterea de măsuri
de prevenție.
Obiective: Prevenirea acestor boli, evitarea sau reducerea la minim a expunerii la mușcătura de căpușă.
Perioada derulării: mai-iunie 2021.
Grupul țintă 1: Populația generală.
Activități specifice: activități de informare a populației despre bolile cauzate de mușcătura de căpușă,
distribuirea de pliante, postarea pe site-ul DSP Gorj și pe reţelele de socializare de materiale
informative privind mușcătura de căpușă.
Locul derulării activității (ilor): Parcul Central Târgu-Jiu, Complexul Dolce Vita Târgu-Jiu,
localitățile unde își desfășoară activitatea AMC și MS.
Nr. Beneficiari: 218
Nr. Parteneri: 2
Enumerare parteneri: Societatea Naţională de Cruce Roşie - Filiala Gorj, autoritățile publice locale prin
rețeaua de asistență medicală comunitară.
Materiale IEC utilizate (nr. și tip): Pliante “Informații despre bolile transmise de căpușe” (xeroxate) –
218 buc.
Intervenția IEC nr. 3
Denumirea: “Canicula”.
Scop: Informarea și conștientizarea populației cu privire la efectele negative generate de temperaturile
ridicate, cunoșterea măsurilor de protecție necesare pe perioada de caniculă.
Obiective: Prevenirea și reducerea incidentelor și afecțiunilor legate de caniculă, protejarea sănătății
populației.
Perioada derulării: iunie 2021.
Grupul țintă 1: Populația generală.
Activități specifice: activități de informare privind canicula, distribuirea de pliante, afișarea pe site-ul
DSP Gorj și în rețelele de socializare de recomandări pentru populație în perioada cu temperaturi
ridicate,
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Locul derulării activității (ilor): Parcul Central Târgu-Jiu, Piscina Dolce Vita Târgu-Jiu, Spitalul
Municipal Motru, comunitățile unde își desfășoară activitatea AMC și MS.
Nr. Beneficiari: 248
Nr. Parteneri: 3, Enumerare parteneri: Societatea Naţională de Cruce Roşie - Filiala Gorj, Spitalul
Municipal Motru, AMC și MS.
Materiale IEC utilizate (nr. și tip): Pliante “Canicula - o problemă a tuturor!” – 248 buc.
Intervenția IEC nr. 4
Denumirea: “Vaccinarea împotriva COVID-19”.
Scop: Informarea si constientizarea populației cu privire la importanța vaccinării împotriva virusului
SARS-CoV-2.
Obiective: Creșterea acoperirii vaccinale.
Perioada derulării: trimestrul II 2021.
Grupul țintă 1: Populația generală.
Activități specifice: activități de informare privind vaccinarea anti COVID-19, activități stradale,
distribuirea de materiale informative, afișarea pe site-ul DSP Gorj și în rețelele de socializare de
informații privind vaccinarea, afisarea la sediul DSP Gorj a materialelor folosite în campanie, articole
în presa locală scrisă, interviuri în media locală.
Locul derulării activității (ilor): Parcul Central Târgu-Jiu, zona pietonală – centru Târgu-Jiu,
comunitățile unde își desfășoară activitatea AMC și MS.
Nr. Beneficiari: populația generală.
Nr. Parteneri: 3, Enumerare parteneri: Societatea Naţională de Cruce Roşie - Filiala Gorj, AMC și MS,
mass-media.
Materiale IEC utilizate (nr. și tip): Broşuri “Vaccinare anti COVID-19” și postere primite de la
Societatea Naţională de Cruce Roşie - Filiala G
Intervenția IEC nr. 5
Denumirea: “Vaccinare anti COVID-19 - beneficii”.
Scop: Informarea populatiei cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 prin
vaccinare.
Obiective: Creșterea numărului de persoane vaccinate.
Perioada derulării: trimestrul III 2021.
Grupul țintă 1: Populația generală
Activități specifice: activități de informare privind vaccinarea anti COVID-19, activități stradale,
distribuirea de materiale informative, postarea în rețelele de socializare de informații privind
vaccinarea.
Locul derulării activității (ilor): zona pietonală – centru Târgu-Jiu, on-line, comunitățile unde își
desfășoară activitatea AMC și MS.
Nr. beneficiari: populația generală.
Nr. Parteneri: 2, Enumerare parteneri: Societatea Naţională de Cruce Roşie - Filiala Gorj, AMC și MS.
Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materiale specifice primite de la Societatea Naţională de Cruce
Roşie - Filiala Gorj
Intervenția IEC nr. 6
Denumirea: “Săptămâna Mondială a Alimentației la Sân “
Scop: Încurajarea alimentaţiei la sân şi îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor. Alăptarea este cea
mai bună modalitate de a furniza nou-născuţilor substanţele nutritive de care au nevoie. OMS
recomandă alimentaţia naturală exclusivă până la vârsta de 6 luni şi apoi continuare cu alăptarea
adiţională.
Obiective: Creșterea nivelului de informare, conștientizare și responsabilizare a populației privind
alimentația și sănătatea nou născutului și copilului mic prin creșterea accesibilității la informații de
specialitate de bază, precum și diseminarea unor noutăţi ştiinţifice legate de această temă,
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îmbunătățirea stării de sănătate şi alimentație a mamei şi copilului şi reducerea riscului de deces
infantil şi matern, creșterea numărului de copii alimentați exclusiv la sân în primele 6 luni de viață, în
acord cu obiectivele OMS.
Perioada derulării: august 2021.
Grupul țintă: Femei de vârstă fertilă
Activități specifice: postare de materiale informative în rețelele de socializare, activități IEC și
diseminare de materiale specifice de către rețeaua de asistență mediclă comunitară în comunități.
Locul derulării activității (ilor): sediul DSP, on-line, localitățile unde își desfășoară activitatea AMC și
MS.
Nr.beneficiari: nu se poate cuantifica.
Nr parteneri: 2 - enumerare parteneri: Societatea Naţională de Cruce Roşie - Filiala Gorj, AMC și
MS.
Materiale IEC utilizate (nr. si tip ): materiale informative listate.
Interventia IEC nr. 7 – “Campanie de prevenire a gripei si virozelor respiratorii de sezon”
Scop: Informarea populației cu privire la infecțiile respiratorii în sezonul rece, cunoașterea
modalităților de transmitere, a măsurilor de prevenție, simptomatologie, tratament, conștientizarea
beneficiilor vaccinării antigripale.
Obiective: Prevenirea și reducerea infecțiilor respiratorii în sezonul rece; protejarea sănătății
populației.
Perioada derulării: noiembrie - decembrie 2021.
Grup tinta: populatia generala
Activitati specifice:
- Activități de informare privind gripa și virozele respiratorii;
- Distribuirea de materiale informative;
- Postare de materiale informative pe retelele de socializare;
- Articole în presa locală scrisă.
Locul derulării activităților: sediul DSP Gorj, cabinetele de medicina scolara, comunitatile unde isi
desfasoara activitatea AMC si MS, on-line.
Nr. beneficiari: Nu se poate cuantifica
Nr. parteneri: 4.
Enumerare parteneri: Societatea Naţională de Cruce Roşie - Filiala Gorj, rețeaua de medicină școlară,
autoritățile publice locale prin rețeaua de asistență medicală comunitară, mass media.
Materiale IEC utilizate:
- materiale informative listate;
- Pliante “Ce trebuie să știm despre Gripa sezonieră” – 100 buc
Intervenita IEC nr. 8 - „Importanta vaccinarii impotriva COVID - 19”
Scop: Informarea si constientizarea populatiei cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARSCoV-2 prin vaccinare.
Obiective: Creșterea numărului de persoane vaccinate; reducerea numarului de imbolnaviri cu
COVID-19.
Perioada derulării: Trimestrul IV 2021
Grupul țintă - populația generala.
Activități specifice: activități de informare privind vaccinarea anti COVID-19 desfasurate in Parcul
Central al Municipiului Targu-Jiu si Piata Mare din Targu-Jiu, activitati IEC desfasurate de AMC si
MS in comunitati, distribuirea de materiale informative, postarea în rețelele de socializare de
informații privind vaccinarea anti COVID -19, articole in presa locala scrisa.
Locul derulării activităților: sediul DSP, Parcul Central al Municipiului Targu-Jiu si Piata Mare din
Targu-Jiu, localitatile unde își desfășoară activitatea AMC și MS, on-line.
Nr. beneficiari: 724, populatia generala.
Nr. parteneri: 3
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Enumerare parteneri: Societatea Naţională de Cruce Roşie - Filiala Gorj, reteaua de asistenta medicala
comunitara, mass media.
Materiale IEC utilizate:
- materiale informative listate;
- Postere “Vaccinarea salveaza vieti!” – 40 buc.
- Postere “Vaccinurile – protectie pentru toti” - 40 buc.

Interventia IEC nr. 9 - “Ziua Mondiala de Lupta impotriva cancerului de san – 1 octombrie
2021’’
Scop: Informarea populatiei feminine cu varsta de peste 40 de ani cu privire la cancerul de san,
cresterea nivelului de cunostiinte despre cancerul de san, metode de preventive, diagnostic precoce si
tratament.
Obiective: Cresterea nivelului de informare despre factorii de risc si modul prin care acestia pot
infuenta evolutia bolii, metode de prevenire a cancerului de san, importanta efectuarii screeningului
pentru cancerul de san.
Perioada derulării: Octombrie 2021
Grupul țintă: Femei cu varsta de peste 40 de ani, de preferinta din zonele defavorizate si indepartate
care nu au acces la informatii si asistenta medicala din motive socio - economice precare
Activități specifice:
- Distribuire de materiale informative prin intermediul asistentilor medicali comunitari si al
mediatorilor sanitari;
- Discuții tematice cu personalul medical din cadrul cabinetelor de medicina primara, AMC si MSR
cu rol in diseminarea mesajelor campaniei;
- Promovarea masurilor de preventie si distribuirea de materiale s-a realizat in teren ,, din usa in usa”,
femeile fiind invitate la cabinetele medicale pentru diagnosticare si tratament in cadrul programelor
nationale de sanatate specifice.
- Postare de materiale informative pe retelele de socializare.
Locul derulării activităților: cabinete medicale medicina de familie, localitatile unde isi desfasoara
activitatea AMC si MS.
Nr. beneficiari: Nu este cuantificabil.
Nr. parteneri: 3.
Enumerare parteneri: Societatea Naţională de Cruce Roşie - Filiala Gorj, reteaua de medicina primara,
reteaua de asistenta medicala comunitara.
Materiale IEC utilizate:
- materiale informative listate;
- Pliante ,,Cum poti diminua riscul cancerului de san’’ - 100 bucati.
1.3. Organizarea și desfășurarea de intervenții pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene
de acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescenţi - sustenabilitate
RO 19 04;
1.3.1. Intervenții pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de acţiune pentru alimentaţie
sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescenţi si sustenabilitate RO 19 04;
Număr de școli și grădinițe care utilizează ghidul de intervenție pentru alimentație sănătoasă și
activitate fizică în grădinițe și școli: 63.
Nr. total beneficiari – 6218.
Nr. total activități alimentație sănătoasă și activitate fizică desfășurate: 350.
1.3.2. Interventii pentru stil de viață sănătos la copii şi adolescenți
Intervenţia IEC nr. 1
Denumirea: “ Alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică“
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Scop: Conştientizarea importanţei alimentaţiei şi a mişcării pentru starea de sănătate.
Obiective: Adoptarea de comportamente sanogene privind nutriţia şi mişcarea.
Perioada derulării : Anul 2021.
Grupul ţintă: preşcolari si elevi din clasele 0 – IV.
Activităţi specifice: furnizare de informaţii, jocuri interactive, urmărire în dinamică a
comportamentelor alimentare şi de mişcare.
Locul derulării activităţii (ilor): şcoli primare şi grădiniţe
Nr. parteneri : 6
Enumerare parteneri: Unităţi şcolare, cadre didactice, CJRAE Gorj, personalul medical din cadrul
cabinetelor medicale şcolare, AMC, MS.
Nr. beneficiari: 6218.
Materiale IEC utilizate (nr. şi tip): S-au folosit ghidurile distribuite unităţilor şcoli.
1.4. Organizarea și desfășurarea de intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și
grupuri vulnerabile (sustenabilitate RO 19 03):
1.4.1. Intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și grupuri vulnerabile (sustenabilitate RO
19 03).
1.4.2. Intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și grupuri vulnerabile:
Toate campaniile IEC care le-am derulat cu ocazia marcării zilelor mondiale din calendarul sănătății, sau adresat și populației rome prin intermediul asistentilor medicali sanitari și al mediatorilor sanitari
care își desfășoară activitatea în județul Gorj.
1.4. Organizarea și desfășurarea de intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și
grupuri vulnerabile (sustenabilitate RO 19 03):
1.4.1. Intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și grupuri vulnerabile
(sustenabilitate RO 19 03)*
Intervenția IEC nr 1: - „Masuri de prevenire in comunitate in contextual covid 19”.Adoptarea unui
stil de viata sanatos, purtatul corect al mastii, igiena mainilor, respectarea distantarii fizice,
promovarea vaccinarii impotriva COVID-19
Nr. AMC implicate: 7
Nr. MS implicați: 4
Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 7
Enumerare comunități: Balesti, Telesti, Calnic,Tismana,Scoarta, Albeni,Polovragi
Nr. beneficiari: 3700
Materiale IEC utilizate: Poster A4 “COVID-19 10 moduri de a va proteja ” 500 buc.
Poster A4 ,,VACCINAREA IMPOTRIVA COVID-1IN ROMANIA
Intervenția IEC nr.2. ,,Coronavirus informatii pentru perioada pandemiei#COVID-19’. notiuni
fundamentale de igiena in special igiena dentara, igiena mainilor, corporala respectarea distantarii
fizice ,promovarea vaccinarii impotriva COVID. Proiect colaborare Crucea Rosie
Nr. AMC implicate: 5
Nr. MS implicați: 5
Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 2 .: 4
Enumerare comunități:,Balesti,Albeni,Scoarta,Polovragi
Nr. beneficiari: 1000
Materiale IEC utilizate:
• Poster A4,,# COVID-19 ’’- 100 buc.
• Poster A4,,VACCINAREA IMPOTRIVA COVID-19’’ - 100 bucati .
Intervenția IEC nr. 3
Denumirea: “Obezitatea”
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Nr. AMC implicate: 7
Nr. MS implicați: 4
Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 7
Enumerare comunități: Târgu-Jiu, Câlnic, Ţânţăreni, Polovragi, Băleşti, Motru, Godineşti.
Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 150
Materiale IEC utilizate (nr. și tip): Expunere directă de informaţii în comunitate, discuţii interactive.
Nota* se raportează NUMAI pentru comunitățile incluse în RO 19 03
Intervenția IEC nr. 4
Denumirea: “Informare privind măsurile de prevenire a îmbolnăvirii cu COVID 19 și vaccinarea antiCOVID 19”.
Nr. AMC implicate: 4
Nr. MS implicați: 4
Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 5
Enumerare comunități: Motru, Bălești, Polovragi, Câlnic, Pârâul de Pripor.
Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 297
Materiale IEC utilizate (nr. și tip): Expunere directă de informaţii în comunitate, discuţii interactive.
Nota* se raportează NUMAI pentru comunitățile incluse în RO 19 03.
Intervenția IEC nr. 5
Denumirea: “Vaccinarea antigripala”.
Nr. AMC implicate: 2
Nr. MS implicați: 3
Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 9
Enumerare comunități: Bălești, Polovragi, Câlnicu de Sus, Pieptani, Hodoreasca, Didilesti, Valceaua,
Meteor, Luncilor.
Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 641
Materiale IEC utilizate (nr. și tip): Expunere directă de informaţii în comunitate, discuţii interactive.
Nota* se raportează NUMAI pentru comunitățile incluse în RO 19 03.
1.4.2. Intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și grupuri vulnerabile
Intervenția IEC nr. 3
Denumirea: “Obezitatea”
Nr. AMC implicate: 35
Nr. MS implicați: 5
Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 28
Enumerare comunități: Târgu-Jiu, Peștișani, Tismana, Aninoasa, Vladimir, Fărcășești, Roșia de
Amaradia, Stănești, Negomir, Baia de Fier, Bengești-Ciocadia, Telești, Turceni, Bălănești, Berlești,
Mătăsari, Drăguțești, Săcelu, Bolboși, Arcani, Crușeț, Urdari, Săulești, Borăscu, Bumbești-Jiu,
Văgiulești, Plopșoru, Lelești.
Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 1200
Materiale IEC utilizate (nr. și tip): Expunere directă de informaţii în comunitate, discuţii interactive.
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Intervenția IEC nr. 4
Denumirea: “Informare privind măsurile de prevenire a îmbolnăvirii cu COVID 19 și vaccinarea antiCOVID 19”.
Nr. AMC implicate: 12
Nr. MS implicați: 5
Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 30
Enumerare comunități: Mătăsari, Celei, Pocruia, Isvarna, Costeni, Sohodol, Topești, Vâlcele,
Gornovița, Vânăta, Buduhala, Telești, Tetila, Lăzărești, Curtișoara, Vladimir, Valea Desului, Frasin,
Roșiuța, Valea cu Apă, Peșteana de Jos, Fărcășești, Roșia-Jiu, Timișeni, Rogojel, Fărcășești-Moșneni,
Bălești, Polovragi, Meteor, Luncilor.
Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 1568
Materiale IEC utilizate (nr. și tip): Expunere directă de informaţii în comunitate, discuţii interactive.
Intervenția IEC nr. 5
Denumirea: “Vaccinarea antigripala”.
Nr. AMC implicate: 8
Nr. MS implicați: 2
Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 15
Enumerare comunități: Aninoasa, Bobaia, Costesti, Groserea, Sterpoaia, Tetila, Lăzărești, Curtișoara,
Peșteana de Jos, Fărcășești, Fărcășești-Mosneni, Roșia-Jiu, Rogojel, Timiseni, Bălești.
Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 454
Materiale IEC utilizate (nr. și tip): Expunere directă de informaţii în comunitate, discuţii interacti
II.Analiza îndeplinirii indicatorilor față de valorile naționale
1.1.Indicatori de evaluare (valori naționale):
indicatori fizici: număr de evenimente în cadrul campaniilor IEC: 10/an pe județ
Realizat: 13
indicatori de eficienţă: cost mediu estimat/campanie IEC
Realizat: 351,38 lei
indicatori de rezultat:
Număr beneficiari = 100000/țară/an=2380/jud/an
Realizat: 50186
Număr parteneri pentru evenimente IEC la nivel local= 1260/țară/an =3/ev/județ
Realizat: 9
1.2. Indicatori de evaluare:
indicatori fizici: nr intervenții IEC prioritati locale : 5/an pe județ
Realizat: 9
indicatori de eficienţă: cost mediu estimat / intervenție IEC la nivel local
Realizat: 33,14 lei
indicatori de rezultat:
Nr. parteneriate instituționale funcționale la nivel local = 2100/an =10/eveniment/jud Realizat: 5
Nr. beneficiari = 20000/țară/an= 500/jud/an
Realizat: 51190
1.3. Indicatori de evaluare:
indicatori fizici: nr. școli și grădinițe care utilizează ghidul de intervenție pentru alimentație sănătoasă
și activitate fizică în grădinițe și școli=3500/țară=147/județ - 63
indicatori de rezultat: nr. beneficiari intervenții IEC specifice = 140000/țară/an=3300/jud/an – 6218
1.4. Indicatori de evaluare:
indicatori fizici: nr. intervenții IEC în comunități vulnerabile 1000/an/țară= 23 comunități acoperite
cu interv IEC/jud/an - 105 comunităţi
indicatori de eficiență: cost mediu intervenție IEC
indicatori de rezultat: Număr de beneficiari intervenții IEC specifice =500000/an/țară=12000/jud/an 9010
1.5. Indicatori de evaluare:
indicatori fizici:Centre AlcoInfo înfiinţate la nivelul unităţilor sanitare
Realizat: Spitalul ……............
indicatori de eficiență: cost mediu/ intervenţie AlcoInfo: 18 lei;
Realizat: ……-……..
cost mediu/sesiune de instruire/participant: 300 lei;
Realizat: ……-……..
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indicatori de rezultat: Nr de beneficiari intervenții = 8.000/an/tara;
Nr de intervenții specifice = 10.000/an/tara;
Număr de specialiști AlcoInfo instruiți = 20/an./tara”

Realizat: ….-………
Realizat: ……-……..
Realizat: ……-……..

III. Probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor si
solutionare
Contextul actual pandemic. Legislația aferentă pandemiei cu obligativitățile ei.

propuneri de

IV. Propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate
publica
Instruiri periodice ale rețelei, găsirea unor puncte de vedere comune și a modalităților de soluționare
a problemelor cu carene confruntam;
II.Analiza îndeplinirii indicatorilor față de valorile naționale indicatori fizici:
nr. intervenții de monitorizare a sănății copiilor/an: 1000/an/țară=23/jud/an
nr. școli și grădinițe evaluate/an: 4000/an/țară= 95/jud/an
Realizat: indicatori de eficiență: 59,7 lei

Realizat: 7
Realizat: 0

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 2021 in cele doua sectii ATI ale Spitalului Judetean de
Urgenta Targu Jiu au beneficiat de programul AP-ATI un numar de 809 pacienti;
Pe programul AP -- IE/RE un numar de 340 de paciente;
Pe programul AP – AVC Ac un numar de34 de paciente;
Pe programul PN.IV de depistare precoce activa a cancerului de col uterin in regim de urgenta prin
efectuarea testarii Babes Papanicolau la populatia femenina eligibila in regim de screening
populational un numar de doua paciente.
-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, stocurilor si a 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 avand ca scop aprobarea pachetelor de servicii si a
Contractului- cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a
dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale
de sanatate pentru anii 2021-2022;
-Participarea la sedintele din cadrul DGASPC- Gorj,, Biroul Strategii Programe Proiecte in Domeniul
Asistentei Sociale in cadrul Echipei Intersectoriale Locale’’. Proiect Stop Bulingului; Proiect VenusImpreuna 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 2021- 2024;
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-Comisia de Monitorizare si Competenta Profesionala pentru cazurile deMalpraxis a avut inregistrat un
dosar care a fost clasat ca nefondat conform legii si in cursul anului2021 a fost solutionat in instante
prin hotarare judecatoreasca definitiva..
-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 cu privire la riscul ridicat de infectare cu
virusul COVID-19 si a promovarii mijloacelor de preventie in special prin VACCINARE ;in echipa
cu reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj,Inspectoratului Judetean de Politie, al
reprezentantilor Asistentei Medicale Comunitare, ai liderilor populatiei de etnie rroma din UAT-urile
din judetul Gurj.

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
2021,au fost efectuate analize microbiologice si de chimie/ toxicologie,atat pentru clientii interni in
cadrul Programelor Nationale cat si contra cost pentru clientii externi.
In cadrul supravegherii infectiei cu COVID-19, personalul LDISP a recoltat 465 probe,de la
persoane simptomatice izolate la domiciliu,contacti cu persoane pozitive,in vederea efectuarii testarii
RT-PCR .
De asemenea, a asigurat trimiterea catre Laboratorul MEDLIFE Timisoara ,a 12926 probe
recoltate de la personalul angajat si persoanele internate in Centre rezidentiale,in vederea testarii RTPCR.
Laboratorul DSP Gorj a efectuat in cursul anului 2021 un numar de 4345 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(teste Covid-19 recoltate,exudate nazo-faringiene,examen coprobacteriologic,examen
coproparazitologic,):
-Exudate nazo-faringiene:13 -probe exudate faringiene si nazale cu 26 determinari .
-Examene coprobacteriologice :
-22 -probe examene coprobacteriologice pentru enterocolite- cu 66 determinari
- 31 -probe examene coprobacteriologice pentru depistarea purtatorilor sanatosi de salmonella si
shigella-cu 62determinari ;
-Examene coproparazitologice : 61-probe examen coproparazitologice ;
- 1-proba urocultura si 2 probe secretii plaga
Pentru asigurarea controlului microbiologic in unitati sanitare au fost efectuate urmatoarele
determinari :
-1076 probe controlul incarcaturii microbiene a suprafetelor in unitati sanitare-2152determinari
- 576-probe cu 1152 determinari aeromicroflora in unitati sanitare
-367 probe –determinari sterile in unitati sanitare
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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:
-236 -probe determinari HIVIII.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 )
-1421 probe analiza microbiologica apa cu 4798 determinari,din care 1037 apa potabila , 142
probe apa de fantana si 241 probe –alte ape netratate) .De asemenea a fost analizata din punct de
vedere microbiologic,apa din 18 piscine .
-Analize fizico-chimice apa (potabila si netratata): -1205 probe de apa cu 7230 determinari din
care :1021 probe apa potabila,133 fantani si 17 probe piscina;
-Analize toxicologice aer industrial:114-analize contra cost cu determinari pulberi si agenti chimici.
-334 - probe A.M.F -determinari in atmosfera locurilor de munca cu 1002 determinariIV.Analize privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate
factorilor de risc alimentari şi de nutriţie :
Analize microbiologice alimente :- 2-probe alimente –
Teste sanitatie :10 probe cu 22 determinari;
Probe de sol:3 probe cu 9 determinari;
-Analize chimice alimente:106 probe alimente analizate cu 212 determinari de iod total si
iodat de potasiu in sare alimentara ).
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CAP. XI. SERVICIUL DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA GORJ

Serviciul de Control în Sănătate Publică Gorj funcționează cu 14 inspectori, din care
12 inspectori activi: 6 inspectori sanitari superiori, 2 inspectori sanitari principali, 2 consilieri
superiori, 2 consilieri principali.Din totalul personalului împuternicit,1 persoană este suspendată
temporar și 1 persoană în concediu de maternitate.
Activitatea de Inspecție Sanitară de Stat s-a desfășurat în Jud. Gorj, care are o întindere de
5602 Kmp, un număr 61 de comune, 414 sate , 9 orașe din care 2 municipii, localități amplasate în
zone de munte, de deal și de șes. Între reședința de județ – oraș Tg-Jiu și localitățile limită de județ
există distanțe care variază între 70 și 90 km, în perioada 1.01.2021-31.12.2021, conform :
-Planului Național de acțiuni tematice de control;
-Planului județean de acțiuni tematice de control;
-Planului săptămânal de lucru:
pentru verificarea conformității cu legislația sanitară în vigoare a condițiilor igienico-sanitare din
unități, a produselor și serviciilor, verificarea respectării legislației și normelor sanitare privind
mediul de viață al populației (zone de locuit ,unități de mică industrie și comerciale, Uat-uri, altele
);
-Acțiuni de control MS-ISS, Ministerul Sănătății-Cabinet Ministru, Instituția
Prefectului Jud. Gorj sau instituții cu competență de control (comisii mixte de control), altele
decât cele stabilite prin Planul Național de acțiuni tematice de control, Planul Județean de
acțiuni de control;
-Notificări Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje ( SRAAF ): materiale
în contact cu alimentul, suplimente nutritive, alimente cu destinație nutrițională specială,
aditivi alimentari, TIA, trichineloză , altele ;
-Notificări NON ALIMENT RAPEX : produse cosmetice , produse biocide , altele.
Pe parcursul anului 2021 s-au desfășurat un număr total de 308 acțiuni de control, 15 acțiuni
de recontrol, însumând un nr. de 2531 controale și recontroale, au fost aplicate un număr de 148
sancțiun, din care : 21 avertismente, 127 amenzi în valoare de 770 300 lei (
șaptesuteșaptezecidemiitreisutelei), 5 decizii de suspendare de activitate.
Inspectorii sanitari din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică au participat la 72 de
acțiuni comune cu alte autorități.
Totodată, pentru perioada 25-31.12.2021, au fost aplicate 210 sancțiuni contravenționale,
persoană fizică, conform OUG 129/15.12.2021, art. 4, alin. 1, în valoare de 3000 lei ( treimiilei)
fiecare, privind necompletarea formularelor digitale de intrare în România (PLF), în termen de 24 h de
la intrarea în țară, conform OUG nr. 129/15.12.2021, art. 2, alin. 4.
În cursul anului 2021, inspectorii sanitari din cadrul SCSP Gorj au desfășurat acțiuni de
inspecție și control, în scopul prevenirii producerii de îmbolnăviri, promovarea sănătății populației,
respectarea normelor igienico-sanitare și a măsurilor de prevenire, combatere și limitare a
îmbolnăvirilor cu Sars –Cov -2, pe următoarele domenii de activitate :
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I.Controale în unități sanitare cu paturi
-În cadrul acțiunii tematice de control emisă de MS – ISS nr. IM 5300 din 20.07.2021
înregistrată la DSP Gorj cu nr. 10020/20.07.2021 ,desfasurată în perioada 26.07.2021-26.08.2021, au
fost verificate integral 8 unități sanitare cu paturi și efectuate controale în 60 secții și compartimente ,
ambulatoriu integrat .
Pentru neconformitățile constatate, au fost applicate:
1 sancțiune contravențională , conform HGR 857/2011 cu modificările și completările ulterioare , în
valoare de 30 000 lei (treizecimiilei), persoană juridică, Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, art. 30
lit. c , neasigurarea rezervei de apă în conformitate cu legislația sanitară în vigoare , ORD MS nr.
1096/2016 , art. 16
-1 sancțiune contravențională , persoană fizică,conform HGR 857/2011 cu modificările și completările
ulterioare , art. 32 , lit f , în valoare de 2 000 lei (douamiilei), neefectuarea corespunzătoare a
curațeniei și dezinfecției curente
-1 sancțiune contravențională , persoană fizică,conform HGR 857/2011 cu modificările și completările
ulterioare art. 32 , lit k , în valoare de 2 000 lei (douamiilei), nerespectarea precauțiunilor universale
și a protocoalelor de lucru de către personalul medical și auxiliar
-1 sancțiune contravențională , persoană fizică,conform HGR 857/2011 cu modificările și completările
ulterioare , art. 33 , lit a , în valoare de 2000 lei(douamiilei) nerespectarea circuitelor funcționale și a
structurii spațial funcționale
-1 sancțiune contravențională, persoană juridică Spitalul Orașenesc “Dr. Gheorghe Constantinescu”
Bumbești Jiu , conform HG 857/2011 art. 4 , lit. b , in valoare de 25 000 lei ( douazecișicincimiilei)
-În baza Ordinul Instituției Prefectului-Jud. Gorj nr. 348/ 25.10.2021 privind constituirea unei
comisii mixte pentru desfășurarea acțiunii de verificare a modului în care managementul Spitalului de
Urgență Tg-Cărbunești a asigurat condițiile, echipamentele și materialele necesare asistenței medicale
de urgență a pacienților bolnavi de COVID-19 internați în secția ATI și a adresei DSP Gorj
nr.15760/25.10.2021, inspectorii sanitari din cadrul DSP – SCSP Gorj, desemnați în această comisie,
s-au deplasat la Spitalul de Urgență Tg-Cărbunești, în perioada 25-26.10.2021.Comisia a fost
constituită ca urmare a evenimentului produs în data de 22.10.2021 la Spitalul de Urgență TgCărbunești, instalația de oxigen nu funcționa și pacienții din ATI erau conectați la buteliile de oxigen.
A fost aplicată 1 sancțiune contravențională , persoană juridică , Spitalul de Urgență TgCărbunești, conform HGR 857/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 33 lit. a și art 4 lit c
, in cuantum de 30 000 lei(treizecimiilei) , nerespectarea circuitelor funcționale și a structurii spațial
funcționale și neanunțarea DSP Gorj cu privire la modificarea survenită in structura spațial funcțională
a unitații sanitare
-Urmare adresei MS-ISS nr. 563/10.03.2021 înregistrată la DSP Gorj cu nr. 3442/10.03.2021,
referitor la continuarea acțiunii de recontrol în unitățile sanitare cu paturi ATI privind verificarea
stadiului de implementare a măsurilor dispuse de reprezentanții DSP în cadrul acțiunii tematice de
control în Secțiile ATI desfășurată în luna noiembrie 2020 de către comisii mixte din care au făcut
parte reprezentanți ai DSP , reprezentanți ai IGSU și ISCIR , au fost efectuate 6 acțiuni de recontrol la
unitățile sanitare cu paturi :
- Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu
-Spitalul de Urgență Tg-Cărbunești
-Spitalul Municipal Motru
-Spitalul Orășenesc Dr.Gheorghe Constantinescu Bumbești – Jiu
-Spitalul Orășenesc Novaci
-Spitalul Orășenesc Turceni
-Spitalul Orășenesc Rovinari
-În cadrul acțiunii tematice de recontrol la unitățile sanitare cu paturi ATI privind verificarea
stadiului de implementare a măsurilor dispuse cu ocazia acțiunii de control în secțiile ATI desfășurată
în luna noiembrie 2020 de către comisii mixte din care au făcut parte reprezentanții DSP Gorj, IGSU
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și ISCIR, desfășurată în perioada 2.12.2021- 10.12.2021, au fost efectuate verificări la 7 unități
sanitare cu paturi ATI, după cum urmează:
-Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu nr. 1, 2 și 3
-Spitalul de Urgență Tg-Cărbunești
-Spitalul Municipal Motru
-Spitalul Orășenesc ,,Dr.Gheorghe Constantinescu,, Bumbești – Jiu
-Spitalul Orășenesc Novaci
-Spitalul Orășenesc Turceni
-Spitalul Orășenesc,,Sf. Ștefan,, Rovinari
-Au fost efectuate doua acțiuni de inspecție la Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu pentru
soluționarea a 2 sesizari redirectionate de la Corpul de control al ministrului – Serviciul Control .
Pentru neconformitățile constatate:
a fost aplicată 1 sancțiune contravențională conform HGR 857/2011 în valoare de 25 000 lei
(douazecișicincimiilei), persoană juridică, Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu , art. 4 lit. b ,
nerespectarea termenelor acordate prin Raportul de control nr. SP 9359/22.07.2019 întocmit de către
Direcția de Control și Integritate din cadrul Ministerului Sănătății
-Urmare a adresei nr. 3222/4.03.2021 emisă de CSCBT Gorj a fost efectuată acțiune de
control la Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu.
Pentru neconformitățile constatate:
a fost aplicată 1 sancțiune contravențională în valoare de 30 000 lei ( treizecidemiilei) , persoană
juridică SJU Tg-Jiu , conform HGR 857/2011cu modificările și completările ulterioarem, art. 30, lit u
– nepunerea în alicare a avizului nr. 14375/20.11.2020 emis de DSP Gorj privind asigurarea numărului
de paturi necesare pentru tratarea pacienților pozitivi ( Secția Boli Infecțioase – 63 paturi , ATI
COVID 16 paturi )
-A fost efectuată o acțiune de inspecție, la autosesizare articol mass media, la Secția Chirurgie
din Spitalul de Urgență Tg-Cărbunești, privind transportul cu targa al unui pacient în afara unității
sanitare, la o clinică privată aflată în imediata vecinătate, în vederea efectuării unui CT, fiind aplicată:
-1 sancțiune contravențională , persoană fizică,conform HGR 857/2011 cu modificările și completările
ulterioare , art. 32 , lit k , în valoare de 2 000 lei (douamiilei), nerespectarea precauțiunilor universale
și a protocoalelor de lucru de către personalul medical și auxiliar
-În cadrul acțiunii tematice de control nr. 667 /25.06.2021 și înregistrată la DSP Gorj cu nr.
8964/28.06.2021 privind verificarea condițiilor de functionare a unităților de dializă publice si
private, acțiune desfașurată în perioada 1.07.2021 -30.07.2021 au fost verificate 2 centre de dializă
privată , catagrafiate la nivelul jud. Gorj și Stația de hemodializa de la nivelul Spitalului Județean de
Urgență Tg-Jiu nr. 3.
-Au fost efectuate , la sesizări , 2 acțiuni de control la Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu,
secțiile interne și dermatovenerologie; sesizările nu s-au confirmat
-Deplasare la Spitalul Municipal Motru - Secția Medicină Internă, pentru întocmire plan de
măsuri pentru limitarea infecției cu SARS CoV-2 în focar, în urma adresei CSCBT Gorj nr. 13628 ; au
fost verificate și măsurile aplicate pentru limitarea infecției cu SARS CoV-2 în focar de către unitatea
sanitară.
-A fost efectuat control igienico- sanitar la Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu , bucătărie- pentru
verificarea spațiului în care se primește și se distribuie hrana bolnavilor, de la firma de catering
Pentru neconformitățile constatate a fost aplicată 1 sancțiune contravențională, persoană fizică,
conform HG 857/2011 cu modificările și completările ulerioare, art. 42, lit.I, în valoare de 1600lei
unamieșasesutelei), monitorizarea necorespunzătoare a temperaturii zinice la frigiderul în care se
păstrează probele alimentare.

88

II.Controale în unități sanitare cu excepția spitalelor
a)Nr. unități de asistență medicală primară
-În acțiuni proprii de control, au fost verificate 8 cabinete de medicină primară.
Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 2 sancțiuni :
- 1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulterioare, art.18, lit.d, pct.ii, în valoare de 6000 lei( șasemiilei), gestionare necorespunzătoare a
deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
- 1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulterioare, art.18, lit.d, pct.ii, în valoare de 6000 lei( șasemiilei), gestionare necorespunzătoare a
deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
-Actiuni de verificare la centrele de vaccinare împotriva COVID – 19, conform adresei MS –
ISS nr. VVV 26/6.01.2021
În cadrul acțiunii au fost verificate și controlate cele 19 centre de vaccinare împotriva
COVID-19 , infiintate la nivelul Jud. Gorj .
-La sesizare, inspectorii sanitari s-au deplasat la 2 cabinete medicină de familie; nu au fost
constatate neconformități.
-Deplasare la cabinet medical scolar Colegiul Național Spiru Haret Tg-Jiu verificare plan de
masuri pentru limitarea infecției cu SARS CoV-2 în focar , în urma adresei CSCBT Gorj ; au fost
verificate și măsurile aplicate pentru limitarea infecției cu SARS CoV-2 în unitatea de învățământ.
-În cadrul acțiunii tematice de control privind unitatile de invatamant preuniversitar, actiune
desfășurată în perioada 15.02.2021-05.03.2021 au fost verificate un nr. de 8 cabinete medicale școlare.
-Urmare adresei MS – ISS nr. 161/15.03.2021 au fost verificate 12 cabinete medicină de
familie.
La sesizare, inspectorii sanitari au efectuat acțiune de inspecție și control la Centrul de
vaccinare Bilteni .
Pentru neconformitățile constatate a fost aplicată 1 sancțiune contraventională , persoană fizică
, conform HGR 857/2011 art. 18 lit d , pct ii , în valoare de 6000 lei(șasemiilei) , gestionare
necorespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitatea medical
-În cadrul acțiunilor tematice de control , desfășurate în perioada 13.09.2021-24.09.2021și
20.09.2021-30.09.2021,în unitățile de învățământ preuniversitar, au fost verificate un nr. de 23
cabinete de medicina școlară.
Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 2 sancțiuni :
- 1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulterioare, art.18, lit.d, pct.ii, în valoare de 6000 lei(șasemiilei), gestionare necorespunzătoare a
deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
- 1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulterioare, art.18, lit.d, pct.ii, în valoare de 6000 lei (șasemiilei) , gestionare necorespunzătoare a
deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
-Au fost efectuate 2 actiuni de recontrol
Pentru neconformitățile constatate a fost aplicată 1 sancțiune contravențională, persoană fizică,
conform HG 857/2011 cu modificările și completările ulerioare, art. 18, lit.d, în valoare de 6000
lei(șasemiilei) , nerespectarea în totalitate a normelor sanitare de funcționare a cabinetelor medicale
.
89

b)Nr. unități de asistență medicală ambulatorie
La sesizare au fost efectuate actiuni de inspectie la 1 unitate de asistenta medicala ambulatorie ;
cele sesizate nu s-au conformat
În conformitate cu adresa MS – ISS nr. 161/15.03.2021, înregistrată la DSP Gorj cu nr.
3729/15.03.2021, privind respectarea normelor igienico-sanitare și a măsurilor de prevenire,
combatere și limitare a îmbolnăvirilor cu Sars –Cov -2, a fost verificat 1 cabinet de specialitate
c)Nr. unități de asistență de medicină dentară
-În conformitate cu adresa MS – ISS nr. 161/15.03.2021, înregistrată la DSP Gorj cu nr.
3729/15.03.2021, privind respectarea normelor igienico-sanitare și a măsurilor de prevenire,
combatere și limitare a îmbolnăvirilor cu Sars –Cov -2, au fost verificate 13 unități asistență de
medicină dentară
-Urmare adresei Ministerului Sănătății-Inspecția Sanitară de Stat nr. 3694 din 15.06.2021,
înregistrată la DSP Gorj cu numărul 8472/15.06.2021, privind adresa Parchetului de pe Lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție, Secția de Urmărire Penală și Criminalistică nr. 44/P/11.06.2021,
înregistrată la M.S. cu nr. 3694/14.06.2021, cu privire la cercetările efectuate la Societatea SWISS
HOSPITAL SRL, inspectorii sanitari s-au prezentat la Centrul Stomatologic 23 August –Dr. Virginia
Ungureanu din Tg-Jiu , str. 23 August , bloc. 59, sc. 2, ap. 3, parter.
A fost aplicată 1 sancțiune contraventională în valoare de 20.000 Lei (douazecidemiilei) conform HG
857/2011 completata prin HGR 638/2019 art.29^1 și s-a aplicat si sanctiune complementara –
suspendarea activitatii pana la remedierea neconformitatilor ,pentru nerespectarea conditiilor care au
stat la baza obtinerii ASF cabinetul stomatologic –Dr. Patrașcu Virginia Ungureanu ;
-În urma acțiunii de recontrol la cabinetul medical s-a constatat că au fost remediate
deficiențele constatate.
-În cadrul acțiunii tematice de control nr. 897/18.10.2021 înregistrată la DSP Gorj cu nr.
15237/18.10.2021, au fost efectuate verificări la un nr. de 50 de cabinete de medicină dentară, din
mediul urban.
Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 5 sancțiuni, din care :
- nr. avertismente 2
-1 avertisment, persoană fizică, conform OUG nr. 2/2001, art.7, inscripționare necorespunzătoare a
recipienților pentru colectarea deșeurilor medicale
1 avertisment, persoană fizică, conform OUG nr. 2/2001, art. 7 , instrucțiunile de utilizare neafișate
pentru fiecare sterilizator la loc vizibil
- nr. sancțiuni contravenționale :3
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulterioare, art. 18 lit d , pct. ii și în valoare de 6000 lei
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulterioare, art. 16, lit. f, în valoare de 1600 lei ( unamieșasesutelei) , cantități insuficiente TP2
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulterioare, art. 18, lit.d, pct. vii în valoare de 6000 lei( șasemiilei),
- total valoare amenzi : 13 600 lei ( treizprezecemiișasesutelei
- nereguli depistate : lipsa sau asigurarea în cantități suficiente de dezinfectanți TP2, gestionarea
necorespunzătoare a deseurilor medicale
-În cadrul acțiunii tematice de control nr. 897/18.10.2021 înregistrată la DSP Gorj cu nr.
15237/18.10.2021, au fost impuse termene de remediere la 2 cabinete de medicină dentară, privind
lipsa sau asigurarea în cantități suficiente de dezinfectanți TP2. La acțiunile de recontrol a fost
constatată remedierea deficiențelor, respectiv a fost realizată aprovizionarea cu produse biocide.
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d) Nr.unități de asistență medicală de urgență prespitalicească
din care:
1)Centre de permanență
-În acțiuni proprii de control, conform Planului județean și Planului săptămânal de lucru au
fost inspectate și verificate 20 centre de permanență .
Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale :
-1 sancțiune contravențională , persoană fizică , conform HG 857/2011, cu modificările și
completările ulterioare , art. 18 , lit d, pct.VII , în valoare de 6000lei (șasemiilei) , lipsa produselor
biocide și cantități insuficiente de materiale de curățenie
-2 sancțiuni contravenționale , persoană fizică , conform HG 857/2011, cu modificările și
completările ulterioare, art. 291, lit g,în valoare de 20000 lei (douăzecidemiilei) fiecare, total
40000(patruzecidemiilei), nerespectarea de către personalul sanitar a programului de lucru afișat;
-2 sancțiuni contravenționale , persoană fizică , conform HG 857/2011, cu modificările și
completările ulterioare, art.33 , lit d, în valoare de 2000 lei (douămiilei) fiecare, total 4000 lei(
patrumiilei), medicamente expirate la nivelul aparatului de urgență;
-2 sancțiuni contravenționale , persoană fizică , conform HG 857/2011, cu modificările și
completările ulterioare, art.18 , lit d, punctul ii, în valoare de 6000 lei (șasemiilei) fiecare, total 12 000
lei( douăsprezecemiilei), gestionare necorespunzătoare a deseurilor rezultate din activitatea medicală;
1 sancțiune contravențională , persoană fizică , conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulterioare , art. 18 , lit d, pct.VII , în valoare de 6000lei (șasemiilei) , lipsa produselor biocide și
cantități insuficiente de materiale de curățenie
-valoare amenzi: 68 000lei ( șaizecișioptmiilei)
-nereguli depistate:
lipsa produselor biocide și cantități insuficiente de materiale de curățenie;
nerespectarea de către personalul sanitar a programului de lucru afișat;
medicamente expirate la nivelul aparatului de urgență;
gestionare necorespunzătoare a deseurilor rezultate din activitatea medicală;
2) Servicii de ambulanță
-În perioada 25.05-2021 – 28.05.2021 , împreună cu reprezentanți ai corpului de control al
ministrului și ai SAJ Gorj s-au desfășurat la nivelul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj și
substatia Tg-Cărbunești acțiuni de inspecție și control .
Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale :
-1 sancțiune contravențională , persoană juridică , SAJ Gorj , conform HGR 857/2011 art. 31 lit a , în
valoare de 15 000 lei (cinsprezecemiilei)
-2 sancțiuni contravenționale ,persoană fizică conform HG 857/2011 art. 16 lit. g , fiecare în valoare
de 1600 Lei(unamiesasesutelei) -utilizare necorespunzătoare a produselor biocide
-1 sancțiune contravențională , persoană fizică , conform HG 857/2011 art. 31 lit. a ,în valoare de 2400
lei (douamiipatrusutelei) gestionare necorespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală
-2 sancțiuni contravenționale , persoană fizică ,conform HG 857/2011 art. 32 lit f , fiecare în valoare
de 2000 lei (douamiilei) necunoașterea procedurilor de curățenie și dezinfecție de către personalul
sanitar auxiliar
-5 sancțiuni contravenționale , persoană fizică , conform HG 857/2011 ,art. 32 lit. k , fiecare în
valoare de 2000 lei (douamiilei)-necunoașterea procedurilor de lucru de către personalul medical și
auxiliar
- valoare amenzi : 34 600 lei(treizecișipatrudemiișasesutelei)
- nereguli depistate :
utilizare necorespunzătoare a produselor biocide
gestionare necorespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitatea medical
necunoașterea procedurilor de curățenie și dezinfecție de către personalul sanitar auxiliar
necunoașterea procedurilor de lucru de către personalul medical și auxiliar
Nr. probe recoltate 16 (suprafețe , AMFși tegumente la nivelul SAJ Gorj – Ambulanțe )
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din care:
-corespunzatoare 16
-Acțiune de recontrol la Serviciul de Ambulanță Județean Gorj și substația Tg-Cărbinești,
privind respectarea termenelor.
A fost aplicată 1 sancțiune contravențională , persoană juridică , Serviciul de Ambulanță
Județean Gorj , conform HG 857/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 4 lit. b , în
valoare de 25 000 lei ( douazecisicincimiilei),pentru nerespectarea termenelor impuse prin procesul
verbal de constatare nr. 3928/26.05.2021.
-În perioada 15.06-24.06.2021 , au fost efectuate acțiuni de inspecție la substatiile pendinte de
SAJ Gorj
Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 4 sancțiuni, din care :
- nr. avertismente : 1
1 avertisment , persoană fizică , conform OUG nr. 2/2001 , pentru inscripționarea incompletă a
recipienților pentru deșeuri medicale
- nr. sancțiuni contravenționale :3
-1 sancțiune contravențională , persoană fizică , conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulterioare , art. 18 lit îi , în valoare de 6000 lei ( sasemiilei) , gestionare necorespunzătoare a
deșeurilor rezultate din activitatea medicală ;
-1 sancțiune contravențională , persoană fizică , conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulterioare , art. 32 lit f , în valoare de 2000 lei ( douamiilei) , necunoașterea și neaplicarea de către
personalul auxiliar sanitar a tehnicilor și procedurilor de curățenie și dezinfecție .
-1 sancțiune contravențională , persoană fizică , conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulterioare , art. 18 lit îi , în valoare de 6000 lei(sasemiilei) , gestionare necorespunzătoare a deșeurilor
rezultate din activitatea medicală ;
nereguli depistate :
gestionare necorespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală ;
necunoașterea și neaplicarea de către personalul auxiliar sanitar a tehnicilor și procedurilor de
curățenie și dezinfecție .
-Urmare a sesizării CSCBT -DSP Gorj, privind netransmiterea și neraportarea în termen a
cazurilor depistate pozitiv COVID, precum și completarea necorespunzătoare a fișei individuale de
urgență prespitalicească, inspectorii sanitari s-au deplasat la Serviciul Judetean de Ambulanță Gorj .
Pentru netransmiterea și neraportarea în termen a cazurilor depistate pozitiv COVID, precum și
completarea necorespunzătoare a fișei individuale de urgență prespitalicească:
A fost aplicată 1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și
completările ulterioare, art. 22, lit n, în valoare de 3 000 lei (treimiilei)
-În urma acțiunii de inspecție efectuată la nivelul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj,
având ca scop verificarea termenelor impuse la măsuri ce intră în sfera de competență a DSP Gorj,
prin Raportul de control nr. CAZ3832/15.11.2021 întocmit de Corpul de Control al MinistruluiServiciul Control, înregistrat la Ministerul Sănătății-Cabinet Ministru cu nr. CCM 806/25.11.2021,
transmis și înregistrat la DSP Gorj cu nr. 18526/13.12.2021, echipa de inspectori din cadrul DSP –
SCSP Gorj a constatat nerespectarea termenelor :
-nu a fost întocmită procedura privind completarea corespunzătoare a fișei de urgență prespitalicească;
-nu a fost întocmită procedura privind completarea corespunzătoare a jurnalului de bord;
-nu a fost întocmită procedura privind nebulizarea ambulanței precum și dezinfectarea materialelor
sanitare care nu sunt de unică folosință;
-nu s-a realizat instruirea personalului în vederea utilizării fiecărui aparat și dispozitiv aflat în dotarea
serviciului;
-nu s-a realizat verificarea regulată a fișelor de urgență prespitalicească
Pentru nerespectarea termenelor la măsurile impuse prin Raportul de control nr.
CAZ3832/15.11.2021:
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A fost aplicată 1 sancțiune contravențională, persoană juridică, Serviciul de Ambulanță Județean Gorj,
conform HG 857/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 4 lit. b, în valoare de 25 000 lei (
douăzecișicincimiilei)

d)Nr. laboratoare de analize medicale ( ambulatorii de specialitate private și de stat)
-În cadrul acțiunii tematice de control pentru verificarea laboratoarelor de analize ( testarea
RT- PCR ) pentru identificarea virusului COVID, acțiune desfășurată în perioada 15.01.2021 –
15.02.2021, au fost verificate 15 unități
.
-A fost efectuată acțiune de control la 1 laborator mobil de recoltare teste antigen rapide și RTPCR .
-La sesizări, au fost efectuate acțiuni de control la 2 laboratoare de analize medicale
Pentru neconformitățile constatate a fost aplicat 1 avertisment persoana fizica , conform OUG
nr. 2/2001 , art. 7 – nerespectarea desfășurării, în condiții de siguranță și calitate a activităților din
cadrul laboratoarelor de analize medicale.
III.Unități de transfuzii sanguine ( UTS)
-În cadrul acțiunii tematice de control privind verificarea respectării conformității unităților de
transfuzii din spitale (UTS) la prevederile legale în vigoare, desfășurată în perioada 1.11.202130.11.2021, au fost efectuate verificări la următoarele unități sanitare cu paturi de pe raza jud. Gorj
care au în structură UTS, după cum urmează:
-Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu cu 2 unități de transfuzii, respectiv UTS I – Spitalul Județean de
Urgență nr. 3 Tg-Jiu si UTS II – Spitalul Județean de Urgență nr. 2 Tg-Jiu
-Spitalul de Urgență Tg-Cărbunești
-Spitalul Municipal Motru
-Spitalul Orășenesc ,,Dr.Gheorghe Constantinescu,, Bumbești – Jiu
-Spitalul Orășenesc Novaci
-Spitalul Orășenesc Turceni
-Spitalul Orășenesc,,Sf. Ștefan,, Rovinari
Raportul narativ și machetele de control aferente au fost transmise conform termenului de raportare.
-În cadrul acțiunii tematice de control privind verificarea respectării conformității centrelor de
transfuzii a prevederilor Ordinului MS NR.329/2018 privind aprobarea Normelor și Cerințelor de
Bună Practică cu privire la Standardele și specificațiile pentru implementarea sistemului de calitate în
unitățile sanitare care desfășoară activități în domeniul transfuziei sanguine, desfășurată în perioada
1.11.2021-30.11.2021, au fost efectuate verificări la Centrul de Transfuzie Sanguină Tg-Jiu.
IV. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
-În perioada 08.02.2021- 12.02.2021, în conformitate cu adresa Instituției Prefectului
nr.778673/05.02.2021 și a ORD. Comun MEC/MS 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de
organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2 au fost verificate 29 unități
de învățământ aflate la momentul respectiv în Scenariul Galben.Nu au fost constatate neconformități.
Au fost verificate de asemenea, un nr de 11 mijloace de transport școlar.
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-În cadrul acțiunii tematice de control privind unitățile de învățământ preuniversitar, acțiune
care sa desfășurat în perioada 15.02.2021-05.03.2021, au fost verificate un nr. de 61 unități învățământ
:
- 27 unități de învățământ primar și gimnazial
- 29 grădinițe ( 26 cu program normal și 3 cu program prelungit )
- 3 creșe
-2 unități de învățământ liceal
De asemenea au fost verificate:
-8 cabinete medicale școlare
-3 blocuri alimentare
-2 unități catering
-În conformitate cu adresa MS – ISS nr. 161/15.03.2021 înregistrată la DSP Gorj cu nr.
3729/15.03.2021 , au fost verificate un nr.:
-9 unități de învățământ primar și gimnazial
- 10 unități de învățământ anteprescolar
-5 unități de învățământ liceal
-2 internate
-2 blocuri alimentare
.
-În perioada1.09-2021-9.09.2021, inspectorii sanitari au participat,în baza ordinului
nr.294/30.08.2021,emis de Instituția Prefectului Jud. Gorj, în comisii de verificare împreună cu
reprezentanți ISU Gorj, ISJ Gorj, IJJ Gorj, a stadiului realizării măsurilor stabilite la nivelul
autorităților publice locale, pentru deschiderea în bune condiții a anului școlar 2021-2022 în județul
Gorj.
Au fost verificate 435 unități de învățământ,din care:
-168 școli gimnaziale și primare
-210 grădinițe cu program normal
-24 grădinițe cu program prelungit
-33 licee
În cadrul acțiunilor tematice de control , desfășurate în perioada 13.09.2021-24.09.2021și
20.09.2021-30.09.2021,respectiv:
-acțiune tematică de control în unitățile de învățământ preuniversitar (școli, licee / colegii/grupuri
școlare), pentru verificarea respectarii legislatiei in vigoare privind normele de igiena din unitatile de
invatamant preuniversitar și verificarea implementării măsurilor de organizare a activității școlare în
condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnavirilor cu SARS CoV-2;
- acțiunea tematică de control în unitățile de învățământ preuniversitar ( creșe și grădinițe), pentru
verificarea respectarii legislatiei in vigoare privind normele de igiena din unitatile de invatamant
preuniversitar și verificarea implementării măsurilor de organizare a activității acestor untăți în
condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnavirilor cu SARS CoV-2,
au fost verificate 141 unități de învățământ,din care:
-62 grădinițe cu program normal și cu program prelungit
-2 creșe
-65 școli gimnaziale și primare
-12 licee
Pentru neconformitățile constatate au fost applicate sancțiuni contravenționale:
-1 avertisment, persoană fizică, conform OUG nr. 2/2001, art.7, neinscripționarea corespunzătoare a
ustensilelor utilizate la efectuarea curățeniei ;
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulterioare, art.5, în valoare de 1000 lei(unamielei), menținerea în unitate a personalului fără efectuarea
cursurilor pentru însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;
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-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulterioare, art.5, în valoare de 1000 lei(unamielei), menținerea în unitate a personalului fără
efectuarea cursurilor pentru însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulterioare, art. 5, în valoare de 1000 lei(unamielei), menținerea în unitate a personalului fără efectuarea
cursurilor pentru însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;
-1 sancțiune contravențională, persoană juridică, Școala Gimnazială ,,Nicolae Tomovici Plopșor,, unitate coordonatoare,din com. Plopsoru, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulterioare 1, art. 3, lit.a, în valoare de 40 000 lei( patruzecidemiilei), pentru lipsă ASF la structura
Școală Primară Olari , din com. Plopșoru;
1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulterioare, art. 41, lit.e, în valoare de 3000 lei( treimiilei), lipsă probe alimentare.
nereguli depistate :
-neinscripționarea corespunzătoare a ustensilelor utilizate la efectuarea curățeniei ;
menținerea în unitate a personalului fără efectuarea cursurilor pentru însușirea noțiunilor fundamentale
de igienă;
-lipsă ASF la structura Școală Primară Olari , din com. Plopșoru;
- lipsă probe alimentare
De asemenea au fost verificate și :
-6 unități de catering care livrează mâncare elevilor și preșcolarilor în unitățile de învățământ
-7 societăți comerciale (chioșcuri din incinta unităților de învățământ preuniversitar)
Pentru neconformitățile constatate: comercializarea produselor alimentare care nu respect limitele de la
care acestea devin nerecomandate preșcolarilor și școlarilor conform listei avizate MS, a fost aplicată
1 sancțiune contravențională, persoană fizică,conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulterioare,art. 55, lit.i, în valoare de 2000 lei ( douămiilei),
Retragere produse alimentare:
-2 pungi Madelenes cu cremă de cacao x 250gr
-2 pungi Naty napolitana laptede cacao x 180gr
-2 pungi Bake rolls salt x80gr
-5 buc. Batonul copilăriei cu lapte praf și cacao x 38 gr
-2 buc. Napoleon ( prăjitură) vanilla x 90 gr
-5 pungi Viva chips salt x 50 gr
TOTAL = 1640gr/18 bucăti
-Au fost verificate măsurile aplicate pentru limitarea infecției cu SARS CoV-2 în unitatea de
învățământ Colegiul Național Spiru Haret Tg-Jiu, în focar, în urma adresei CSCBT Gorj
Urmare a aparitiei in mass- media a unui articol, privind depozitarea necorespunzătoare a
ghenelor mobile pentru deșeurile menajere, inspectorii sanitari s-au deplasat la unitatea de învățământ,
la care se făcea referire, unde au constatat că cele relatate nu se confirmă.
-La sesizare a fost efectuat acțiune de inspecție la Școala Gimnaziala nr. 1 Peșteana Jiu Bâlteni
A fost aplicată 1 sancțiune contravențională, conform HG 857/2011 , art. 56 , lit. d , 5000
lei(cincimiilei) , persoană juridică Liceul Tehnologic Bâlteni – coordonator activitate Școala
Gimnazială nr. 1 Peșteana Jiu Bâlteni
nereguli depistate :
la data controlului s-a constatat că programul instructiv educativ a elevilor din clasele primare
functiona după amiaza, fapt interzis prin ORD 1456/2020 art. 16 , al. 4
-În acțiuni proprii de control au fost verificate 2 grădinițe. Nu au fost constatate neconformități
.
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-La autosesizare, inspectorii sanitari s-au deplasat la o unitate after-school, unde au constatat
că, la adresa sediului social, respectiv etaj bloc locuințe,se desfășurau de fapt activități after-school,
fapt ce contravine OMS nr. 119/2014 cu modificările și completările ulterioare, art. 6, lit.b,ali.3.
A fost aplicată 1 sancțiune contravențională, persoană fizică,conform HG 857/2011 cu modificările și
completările ulterioare, art. 16,lit f, în valoare de 1600 lei ( unamieșasesutelei), lipsă substanțe
dezinfectante în unitatea de învățământ
A fost emisă 1 decizie de suspendare activitate : desfășurare de activități after-school în locație
necorespunzătoare – etaj bloc locuințe;
-În acțiuni proprii de control au fost verificate 5 tabere școlare.Nu au fost constatate
neconformități.

V Apă potabilă
-În cadrul acțiunii tematice de control, privind condițiile de aprovizionare cu apă potabilă a
localităților din mediul rural , desfășurată în perioada 01.06-30.06.2021 au fost inspectate 14 Sisteme
de aprovizionare cu apă potabilă din mediul rural.
Au fost efectuate 28 de acțiuni privind verificarea monitorizării de audit a apei potabile și verificarea
monitorizării de control a apei potabile.
Pentru neconformitățile constatate : neasigurarea dezinfectiei a apei produse și /sau
distribuitapopulatiei că apă pentru consum uman, darea în consum public că apă pentru consum uman
a apei care nu corespunde parametrilor de potabilitate ,
au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale
-UAT Baia de Fier , Instalația de apă , 1 sancțiune contravențională , valoare 7000 lei (saptemiilei)
,conform HGR 857/2011 , art. 9 , lit. a neasigurarea dezinfectiei a apei produse și /sau
distribuitapopulatiei că apă pentru consum uman;
-UAT Balanesti , Instalația de apă , 1 sancțiune contravențională , valoare 10 000 lei (zecemiilei)
,conform HGR857/2011 , art. 7 , lit. j , darea în consum public că apă pentru consum uman a apei care
nu corespunde parametrilor de potabilitate ;
-SC CRASCUP UTIL SRL CRASNA , Instalația de apă , 1 sancțiune contravențională , valoare 5000
lei (cincimiilei) ,conform HGR 857/2011 , art. 8 , lit. a, neasigurarea de către persoane juridică care
produc sau distribuie apă pentru consum uman, a calității sau cantității apei potabile corespunzătoare ;
-UAT Bengesti Ciocadia , Instalația de apă , 1 sancțiune contravențională , valoare 7000 lei
(saptemiilei) ,conform HGR 857/2011 , art. 9 , lit. a , neasigurarea dezinfectiei a apei produse și /sau
distribuită populației că apă pentru consum uman;
-SC SCGC PRESTSERV SRL DRĂGUTEȘTI , Instalația de apă , 1 sancțiune contravențională ,
valoare 7000 lei (saptemiilei) ,conform HGR 857/2011 , art. 9 , lit. a , neasigurarea dezinfectiei a apei
produse și /sau distribuită populației că apă pentru consum uman;
- total valoare amenzi : 36 000 lei ( treizecisisasemiilei)
Nr. probe recoltate 11
- nr. probe corespunzătoare 9
-nr. probe necorespunzătoare 2 fizico-chimic și bacteriologic
-În acțiuni proprii de control au fost verificate 6 instalații de aprovizionare cu apă potabilă.Nu
au fost constatate neconformități.
-Acțiune de control, urmare a notei informative a Compartimentului Igiena Mediului , la
Instalația de apă Stoina.
Pentru cantități insuficente de substanță clorigenă a fost aplicat 1 avertisment, persoană fizică, conform
OUG nr. 2/2001, art.7.
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La sesizare , echipa de inspectori din cadrul SCSP Gorj, s-a deplasat la UAT Schela- instalatia
de apa
Pentru neconformitățile constatate : dezinfecție necorespunzătoare a apei potabile furnizată la
consumatorii umani,
a fost aplicată 1 sancțiune contraventională, persoană juridică UAT Schela, în valoare de 7000 lei (
șaptemiilei) conform HGR 857/2011 cu completarile si modificarile ulterioare, art.9 lit. a.
La sesizari, la controale efectuate la producătorii de apă , au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale,
pentru neconformitățile constatate: neasigurarea de către persoane juridice care produc sau distribuie
apă pentru consum uman , a calității sau cantității apei potabile corespunzatoare ,
-1 sancțiune contravențională, persoană juridică , SC APAREGIO GORJ SA –CED Tismana, în
valoare 8000 lei (optmiilei), conform HG 857/2011 , art. 8 , lit. a,
-1 sancțiune contraventională, persoană juridică, UAT Schela, în valoare 8000 lei (optmiilei) ,conform
HG 857/2011, art. 8, lit. a,
- total valoare amenzi : 16000(șaisprezecemiilei)
Nr. probe recoltate 2
- nr. probe corespunzătoare 0
- nr. probe necorespunzătoare : 2 bacteriologic
-În cadrul acțiunii tematice de control privind unitățile de învățământ preuniversitar au fost
recoltate 6 probe de apă din care două probe necorespunzătoare : Creșă Turceni- Bloc alimentar –
rețea oraș, Școală Gimnazială nr.1 Valea Bolbosi – sursă proprie – foraj.
Conform buletinului de analiză potabilă nr.289/26.02.2021,eliberat de Laboratorul de Diagnostic și
Investigare în Sănătate Publică Gorj, s-a înregistrat neconformitatea calitativă a apei potabile prin
depășirea parametrului amoniu (0,81 mg/l) și clorul rezidual liber/total (0,862 mg/l)- bloc alimentar
Creșă Turceni.
S-a solicitat interzicerea imediată a utilizării apei din rețeaua de distribuție a Orașului Turceni și
identificarea măsurilor necesare pentru asigurarea apei potabile la blocul alimentar
Conform buletinului de analiză potabilă nr.304/26.02.2021 de Laboratorul de Diagnostic și Investigare
în Sănătate Publică Gorj, s-a înregistrat neconformitatea calitativă a apei potabile prin depășirea
parametrilor microbiologici: bacterii coliforme- 66UFC/100 ml, escherichia coli 5 UFC/100 ml.- sursă
proprie apă ( foraj)- Școală Gimnazială nr.1 Valea Bolbosi.
S-a solicitat interzicerea imediată a utilizării apei din sursă proprie și dezinfecția puțului forat conform
ORD 119/2014 actualizat art.27 cu substanțe dezinfectante.
Nr. probe recoltate 6
- nr. probe corespunzătoare 4
- nr. probe necorespunzătoare 2 fizico-chimic și bacteriologic
VI TURISM
1)Unități de cazare hotelieră
-În acțiuni proprii de control, având în vedere perioada sărbătorilor de iarnă și Planul Județean
de acțiuni au fost verificate un nr de 12 unități de cazare hotelieră din Zona Rânca
-În perioada 27.03.2021-28.03.2021, urmare adresei Instituției Prefectului Jud. Gorj nr.
4710/25.03.2021, inspectorii sanitari au participat la acțiuni de inspecție și control , împreună cu
reprezentanți ITM , IPJ , DSVSA , la nivelul operatorilor economici -cazare, care își desfășoară
activitatea în Zona Montană Rânca .A fost verificată 1 unitate de cazare hotelieră.
2)Pensiuni turistice
-În acțiuni proprii de control, având în vedere perioada sărbătorilor de iarnă și Planul Județean
de acțiuni tematice, au fost verificate un nr de 51 pensiuni turistice din Zona Rânca.
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Pentru neconformitățile constatate : neefectuarea cursurilor de noțiuni fundamentale de igienă,
nerespectarea în unitățile de cazare a normelor de igienă privind schimbarea lenjeriei și respectarea
circuitelor acesteia ,au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale :
-3 sancțiuni contravenționale, conform HGR857/2011 art.5 , persoane fizice, în valoare de 3000
lei(treimiilei)- neefectuarea cursurilor de noțiuni fundamentale de igienă
- 2 sancțiuni contravenționale, conform HGR857/2011 art.16 lit. e, persoane fizice, în valoare de 3200
lei(treimiidouăsutelei)- nerespectarea în unitățile de cazare a normelor de igienă privind schimbarea
lenjeriei și respectarea circuitelor acesteia.
- total valoare amenzi : 6200(șasemiidouăsutelei)
-În perioada 27.03.2021-28.03.2021, urmare adresei Instituției Prefectului Jud. Gorj nr.
4710/25.03.2021, inspectorii sanitari au participat la acțiuni de inspecție și control , împreună cu
reprezentanți ITM , IPJ , DSVSA , la nivelul operatorilor economici - cazare care își desfășoară
activitatea în Zona Montană Rânca .Au fost verificate 6 pensiuni turistice ; nu au fost constatate
neconformități.
VII COSMETICE
-În conformitate cu acțiunea tematică de control nr. 797/20.08.2021, înregistrată la DSP Gorj
cu nr. 11373/20.08.2021, privind verificarea produselor cosmetice, desfășurată în perioada 4.1028.10.2021, au fost verificate :
-15 unități de desfacere
-28 de produse destinate aplicării pe buze și crème etichetate ,,bio/narural/organic/fără conservanți,,:
23 crème etichetate ,,bio/narural/organic/fără conservanți,, și 5 produse destinate aplicării pe buze
-au fost prelevate un nr. de 5 probe : 2 probe din produse destinate aplicării pe buze, 3 probe din
crème etichetate ,,bio/narural/organic/fără conservanți,,
-În acțiuni proprii de control au fost efectuate verificări la un nr. de 24 unități de frizerie,
coafură, manechiură, pedichiură, cosmetic, saloane de înfrumusețare; nu au fost constatate
neconformități
VIII Biocide
-În cadrul acțiunii tematice de control, nr. 175/22.03.2021, înregistrată la DSP Gorj cu nr.
4083/22.03.2021, privind desfășurarea acțiunii tematice de control la producători , deținători de
avize, distribuitori, utilizatori de produse biocide, in perioada 01.04 - 29.05.2021 , au fost efectuate
acțiuni de inspecție la un nr. de 20 utilizatori de produse biocide, 1 distribuitor și verificate 62 de
produse biocide
-În actiunile de control privind untilizarea corespunzătoare a produselor biocide au fost
verificați un nr. de 103 utilizatori profesionali : unități sanitare, unități de învățământ, turim,retailer,
servicii funerare
Au fost controlate și verificate un nr. de 176 produse biocide, din care : 60 TP1; 106 TP2; 4TP4 ; 2
TP5; 1 TP18; 3TP22.
produse biocide conforme : 176
Nr. probe recoltate: 1
produsul CHEMISEPT GEL ( TP1) , însoțit de Aviz 4598 BIO/01/12.24, pentru a fi examinată
activitatea levuricidă la CRSP Iași și activitatea bactericidă la DSP Ialomița
IX Deșeuri periculoase
a) Nr. controale la producători mici care efectuează colectare, depozitare deșeuri periculoase 28
b) Nr. total controale la producători mijlocii care efectuează colectare, depozitare deșeuri periculoase
126
c) Nr. controale la producători mari care efectuează colectare, depozitare deșeuri periculoase 8
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X Apa de îmbăiere
Urmare adresei MS-ISS nr. 727 / 27.07.2021, înregistrată la DSP Gorj cu nr. 10316/27.07.202,
referitoare la acțiunea tematică de control pentru verificarea conformității apelor de îmbăiere ,
desfășurată în perioada 2.08.2021 – 31.08.2021, au fost controlate 10 piscine de pe raza Jud. Gorj.
Pentru neconformitățile constatate : depășirea valorii clorului rezidual liber , conform normelor
sanitare în vigoare, lipsa de supraveghere a respectării măsurilor de igienă și a modului de utilizare ce
trebuie respectate de cei care exploatează piscinele,
Au fost applicate 2 sancțiuni:
1 avertisment persoană fizică , conform OUG nr. 2/2001 art. 7
1 sancțiune contravențională , persoană fizică,conform HGR 857/2011, art. 15 , lit b , în
Nr. probe apă recoltate 9
- nr. probe corespunzătoare 7
- nr. probe necorespunzătoare 2 : nerespectarea valorii parametrilor clorului rezidual liber și a pH
XI. Mediul de viață a populației
a)Nr. controale zone de locuit : 232
Pentru neconformitățile constatate :nerespectarea normelor de igienă în vigoare care
reglementează zonele de locuit, neindeplinirea măsurilor, a recomandărilor și a termenelor
stabilite,îndepărtarea cadavrelor de animale pe alte locuri decat cele stabilite de legislația în vigoare,
au fost aplicate 5 sancțiuni, din care :
- nr. avertismente 2
1avertisment , persoană fizică, conform OUG nr. 2/2001 , art. 7
1avertisment , persoană fizică, conform OUG nr. 2/2001 , art. 7
- nr. amenzi :3
1 sancțiune contraventională , persoană fizică, în valoare de 3000 lei(treimiilei), conform HG
857/2011 , art. 6 , lit. c, nerespectarea normelor de igienă în vigoare care reglementează zonele de
locuit
1 sancțiune contraventională, persoană juridică, SC POLARIS MEDIU SRL – DEPOZIT DE
DESEURI ECOLOGICE, în valoare de 25000 lei(douazecisicincimiilei), conform HG 857/2011 , art.
4 , pct. b , neândeplinirea măsurilor , a recomandarilor și a termenelor stabilite.
1 sancțiune contraventională, persoană fizică, conform HG 857/2011, art. 14 , lit. b, în valoare
de 3000 lei ( treimiilei), îndepărtarea cadavrelor de animale pe alte locuri decat cele stabilite de
legislația in vigoare
-La solicitarea IPJ Gorj , inpectorii sanitari ,au participat în comisie mixtă , împreună cu
reprezentanți ai Gărzii de Mediu , DSVSA , ISU Gorj și ISU Vâlcea – Laborator mobil toxicologie ,în
vederea soluționării sesizării unei persoane fizice , privind nerespectarea de către prestator DDD a
normelor tehnice de aplicare a produselor biocide ( suspiciune de intoxicație)
A fost aplicată 1 sancțiune contravențională in valoare de 10 000 lei (zecemiilei), persoană
juridică ,SC 3D CONTROL DDD SRL Petroșani , conform HGR 857/2011 , art. 58 lit o
La sesizare privind :
-sistarea furnizării apei , de către UAT Albeni , la nivelul unor localități și neanunțarea DSP
Gorj despre oprirea apei in rețea și neinformarea populației
- neinformarea DSP Gorj privind programul de furnizare a apei potabile,
a fost aplicată 1 sancțiune contravențională in valoare de 10 000 lei (zecemiilei), persoană
juridică UAT Albeni conform HGR 857/2011 , art. 7 lit d
-La sesizare privind calitatea apei potabile distribuită de UAT Urdari , inspectorii sanitari s-au
deplasat la fața locului, unde au constatat că se distribuie apă pentru consum care nu corespunde
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parametrilor de potabilitate .Au fost recoltate probe de apă, care, în urma analizelor de laborator au
fost necorespunzătoare din punct de vedere fizico-chimic.
A fost aplicată 1 sancțiune contravențională, persoană juridică, UAT Urdari, conform HG
857/2011 cu modificările și completările ulterioare , art. 8 , lit a , în valoare de 8000 lei
(optmiilei),distribuire de apă pentru consum uman necorespunzătoare parametrilor de potabilitate
-La sesizare a fost efectuată acțiune de inspecție și control la UAT Ionești – Instalația de apă.
A fost recoltată probă de apă, care, conform buletinului de analiză nr. 2038/10.12.2021, nu corespunde
examenului chimic și organoleptic, fiind neconformă din punct de vedere al calității apei potabile.
1 sancțiune contravențională, persoana juridică, UAT Ionești, conform HG 857/2011 cu
modificările și completările ulterioare, art.8 lit.a, în valoare de 8000 lei (optmiilei), nerespectarea de
către persoanele juridice care distribuie apă pentru consumul uman, a calității apei potabile
corespunzătoare cerințelor stabilite, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Nr. recontroale : 2, unde s-a constatat că măsurile și termenele impuse au fost respectate și
deficiențele remediate.
b) Nr. controale unități comerciale : 28
Pentru neconformitățile constatate:
lipsă produse biocide TP1 și TP2, neefectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție a
locurilor de muncă, utilajelor, ambalajelor ,
neasigurarea de către angajator a examinărilor medicale prin medic de medicina muncii ,
neefectuarea cursurilor pentru noțiuni fundamentalede igienă, utilizare necorespunzatoare a
produselor biocide
-la sesizare , în urma efectuării controlui igienico-sanitar , s-a constatat la unitatea comercială
neaplicarea corespunzătoare a reglementărilor privid gestionarea apelor uzate și a deseurilor
-neefectuarea cursurilor pentru noțiuni fundamentale de igienă
-la sesizare , în urma efectuării controlui igienico-sanitar , s-a constatat la nivelul unității
comerciale neasigurarea în cantități suficiente , a produselor biocide utilizate la dezinfecția
suprafețelor;
-la sesizare , în urma efectuării controlui igienico-sanitar , s-a constatat la nivelul unității
comerciale nerespectarea de către administrator a obligativității privind verificarea zilnică a stării de
igienă personală și de sănătate a angajaților
-la sesizare , expirarea cursurilor pentru noțiuni fundamentale de igienă ,
au fost aplicate 12 sancțiuni, din care:
- nr. avertismente 1
1 avertisment , persoană fizică, conform OUG nr. 2/2001 , art. 7
- nr. amenzi :11
1 sancțiune contravențională , persoana fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și
completările ulterioare, art.16 lit.f , în valoare de 1600 lei( unsamieșasesutelei) - lipsă produse biocide
TP1 și TP2
1 sancțiune contraventională, persoană juridică, SC. MÂNCĂCIOSU SRL, Comuna Stănesti,
în valoare de 10.000 (zecemiilei) lei conform HG 857/2011 art.41 lit.e) – neefectuarea operațiunilor de
curățenie și dezinfecție a locurilor de muncă, utilajelor, ambalajelor .
1 sancțiune contraventională, persoană fizică, conform HG 857/2011, art. 52, lit. a, în valoare
de 5000 lei (cincimiilei), neasigurarea de către angajator a examinărilor medicale prin medic de
medicina muncii
1 sancțiune contraventională, persoană fizică, în valoare de 1000 lei(unamielei), conform HG
857/2011, art. 5, neefectuarea cursurilor pentru noțiuni fundamentale de igienă
1 sancțiune contraventională, persoană fizică, în valoare de 1600 lei(unamieșasesutelei) ,
conform HG 857/2011, art. 16, lit. g utilizare necorespunzatoare a produselor biocide

100

1 sancțiune contravențională, persoană fizică , conform HG 857/2011, art. 6, lit.a, in valoare de
3000lei ( treimiilei),neaplicarea corespunzătoare a reglementărilor privid gestionarea apelor uzate și a
deseurilor
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică , conform HG 857/2011 ,art. 5 , in valoare de
1000lei ( unamielei) , neefectuarea cursurilor pentru notiuni fundamentale de igiena
-1 sanctiune contraventionala , persoana fizica , conform HG 857/2011 ,art. 5 , in valoare de
1000lei ( unamielei) , neefectuarea cursurilor pentru notiuni fundamentale de igiena
1 sancțiune contravențională, persoană fizică , conform HG 857/2011 , art. 16 , lit. f , in valoare
de 1600 lei ( unamieșasesutelei)
1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HGR 857/2011 cu modificările și
completările ulterioare, art. 42, lit. b, in valoare de 1600 lei
(unamieșasesutelei)
1 sancțiune contravențională in valoare de 30 000 lei (treizecidemiilei), persoană juridică ,
conform HG 857/2011 cu modificările și completările ulterioare , art. 30 lit h
-Urmare apariției unui caz confirmat pozitiv COVID – 19 și decesul unei persoane de cca.
37 de ani, suspiciune SARS CoV 2 , din rândul lucrătorilor unei unități de producere pâine –
brutărie , din Tg-Jiu , Jud. Gorj , inspectorii sanitari s-au deplasat la unitatea de producție , unde au
constatat următoarele: nu s-a realizat dezinfecția cu firmă specializată , în contextul epidemiologic dat
, imediat după confirmarea primului caz,nu s-a realizat testarea personalului angajat după apariția
cazului confirmat COVID -19, nu s-a putut face dovada efectuării controlului medical periodic și a
cursurilor pentru însușirea noțiunilor fundamentale de igiena a personalului angajat , nerealizarea
triajului epidemiologic la intrarea în tura a angajaților ,lipsă produse biocide pentru suprafețe și
pavimente și produse biocide insuficiente pentru tegumente care nu sunt însoțite de documentația
corespunzatoare ,nu exista registru unic de control , era necesar realizarea igienizării la nivelul
tuturor spațiilor unității de producție,frigiderul pentru depozitarea drojdiei nu avea termometru și
grafic de temperatură
- nr. decizie de suspendare activitate 1
nerealizarea dezinfecției cu firmă specializată , în contextul epidemiologic dat , imediat după
confirmarea primului caz;
-nu s-a realizat testarea personalului angajat după apariția cazului confirmat COVID -19;
-nu s-a putut face dovada efectuării controlului medical periodic și a cursurilor pentru
însușirea noțiunilor fundamentale de igiena a personalului angajat ;
-nerealizarea triajului epidemiologic la intrarea în tura a angajaților ;
-lipsă produse biocide pentru suprafețe și pavimente și produse biocide insuficiente pentru
tegumente care nu sunt însoțite de documentația corespunzatoare;
-nu exista registru unic de control ;
-necesitatea realizarii igienizării la nivelul tuturor spațiilor unității de producție;
-frigiderul pentru depozitarea drojdiei nu avea termometru si grafic de temperatură;
1 decizie de inchidere a unității
c)Nr.controale stații de epurare a apelor uzate 1
Nr. total sancțiuni, din care:1
1 sancțiune contravențională , persoană juridică SC APAREGIO GORJ SA , conform HG 857/2011,
art. 14 , lit h , în valoare de 5000lei (cincimiilei) – răspândirea neorganizată , direct pe sol , a apelor
uzate
- total valoare amenzi : 5000lei (cincimiilei)
- neconformități identificate :
la sesizare , în urma efectuării controlui igienico-sanitar , s-a constatat neaplicarea
corespunzătoare a reglementărilor privid gestionarea apelor uzate și a deseurilor
Nr. recontroale și rezultatul privind măsurile dispuse anterior ( descrierea măsurilor și modul de
rezolvare ) 0
d) Nr. controale colectare și depozitare deșeuri menajere 1
e) Nr. controale la instituții social-culturale 1
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f) Alte controale, specificați : 139
-În conformitate cu adresa MS – ISS nr. 161/15.03.2021, înregistrată la DSP Gorj cu nr.
3729/15.03.2021, au fost verificate un nr. de 48 unități: UAT-uri , mijloace de transport în comun,
lăcașuri de cult, instituții administrative.
Nr. total sancțiuni, din care: 2
- nr. avertismente 2
Au fost aplicate 2 avertismente, mijloace de transport, conform OUG nr. 2/2001, art. 7 , cantități
insuficiente substanțe dezinfectante
-Au fost efectuate 16 actiuni de control la UAT-uri, privind activitatea asistenței comunitare
-2 sesizari unități de învățământ
-Au fost rezolvate un nr. de 5 sesizari la ITM , Politia Locala, SC Transloc , SC Praxmed SRL .
-Au fost verificate 5 Târguri Săptămânale:
Pentru nerespectarea Hot.35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începand cu data de 12 februarie 2021, au fost applicate 2 sancțiuni contravenționale și emise 2 Decizii
de suspendare activitate
1 sancțiune contraventională în valoare de 30000 lei( treizecimiilei) conform HG 857/2011 cu
modificările și completările ulterioare art.30 lit h – persoană juridică UAT Logresti, pentru
nerespectarea Hot.35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începand cu data
de 12 februarie 2021. A fost emisă 1 Decizie de supendare pentru Târgul Săptămânal Logrești
1 sancțiune contraventională în valoare de 30 000 lei( treizecimiilei) conform HG 857/2011 cu
modificările și completările ulterioare art.30 lit h – persoană juridică UAT Tismana, pentru
nerespectarea Hot.35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începand cu data
de 12 februarie 2021.A fost emisă 1 Decizie de supendare pentru Târgul Săptămânal Tismana
-Deplasare la 9 unități de mică industrie și comerciale pentru verificare plan de măsuri
privind limitarea infecției cu SARS CoV-2 în focar , în urma adreselor CSCBT Gorj ; au fost verificate
și măsurile aplicate pentru limitarea infecției cu SARS CoV-2 în aceste unități.
-Deplasare la Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu pentru verificare plan de măsuri privind
limitarea infecției cu SARS CoV-2 în focar , în urma adreselor CSCBT Gorj; au fost verificate și
măsurile aplicate pentru limitarea infecției cu SARS CoV-2
-Deplasare la Școala Gimnazială Motru, pentru verificare plan de măsuri privind limitarea
infecției cu SARS CoV-2 în focar , în urma adreselor CSCBT Gorj; au fost verificate și măsurile
aplicate pentru limitarea infecției cu SARS CoV-2
-La sesizare au fost verificate 6 unități de prestări servicii funerare – transport mortuar și 3
sesizari pe servicii mortuare si Legea 55/2020
- La solicitarea IPJ Gorj , inpectorii sanitari ,au participat, în comisii mixte, împreună cu
reprezentanții DSVSA, ISU Gorj, IPJ Gorj la 6 acțiuni de control privind monitorizarea operatorilor
economici, avand ca obiect prevenirea și limitarea riscului de transmitere a infecției cu SARS Cov 2:
-au fost verificate : 3 piețe agroalimentare, 14 săli jocuri de noroc
Pentru neconformitățile identificate : asigurarea în cantități insuficiente de biocide TP1, nerespectarea
obligației privind verificarea zilnică a stării de igienă și sănătate individuală a angajaților,
au fost applicate 4 sancțiuni contravenționale :
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulerioare, art. 42, lit.b, în valoare de 1600 lei (unamieșasesutelei), nerespectarea obligației privind
verificarea zilnică a stării de igienă și sănătate individuală a angajaților ;
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulerioare, art. 42, lit.b, în valoare de 1600 lei (unamieșasesutelei), nerespectarea obligației privind
verificarea zilnică a stării de igienă și sănătate individuală a angajaților ;
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulerioare, art. 16, lit.f, în valoare de 1600 lei (unamieșasesutelei), asigurarea în cantități insuficiente de
biocide TP1
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-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulerioare, art. 16, lit.f, în valoare de 1600 lei (unamieșasesutelei), asigurarea în cantități insuficiente de
biocide TP1
La sesizare a fost verificat 1 Cabinet medical școlar și nu au fost constatate neconformități.
La solicitarea IPJ Gorj , inpectorii sanitari au participat, în comisii mixte, împreună cu
reprezentanții DSVSA, ISU Gorj, IPJ Gorj la 1 acțiune de control privind monitorizarea Târgului
anual ,,Sf Andrei,, Pocruia – Tismana, avand ca obiect prevenirea și limitarea riscului de transmitere a
infectiei cu SARS Cov 2.
-Au fost verificați 13 agenti second - hand cu ocazia Balciului anual “ Nedeia de la
Polovragi “ in perioada 16.07-20.07.2021
-Au fost efectuate 2 actiuni de control la societăți care efectuează prestări servicii funerare
-2 sesizari pe unitate de învățământ și 1 centru de vaccinare ; nu s-au confirmat cele sesizate
-Deplasare la SC DEDEMAN – punct de lucru Tg-Jiu și întocmire plan de măsuri pentru
limitarea infecției cu SARS CoV-2 în focar , în urma adresei CSCBT Gorj nr. 13455
-Întocmire plan măsuri Primăria Comunei Stoina (adresă nr.3442/14.09.2021, înregistrată la
DSP Gorj cu nr.12666/15.09.2021 privind organizarea evenimentului ,, Ziua vârstnicilor,, eveniment
desfășurat în aer liber cu participarea a cca. 200 de persoane
- În cadrul acțiunilor de control având ca obiect prevenirea și limitarea riscului de transmitere a
infectiei cu SARS Cov 2, la solicitarea IPJ Gorj în comisii mixte, împreună cu reprezentanții DSVSA,
ISU Gorj, IPJ Gorj, a fost verificat Târgul auto Succes Tg-Jiu
Nr. recontroale : au fost efectuate 4 acțiun de recontrol unde s-a constatat că au fost remediate
deficiențele constatate cu ocazia controalelor anterioare.
XII Alerte SRAAF /RAPEX
a) nr. total alerte rapide SRAAF: 7
din care:
Alerte rapide suplimente nutritive :
-Alertă cod 218/6.12.2021, notificare de către reprezentanții DSP- SCSP Ilfov, referitoare la
suplimentul alimentar Gangliolife x 60 cps lot E26830 și a listei de distribuție anexată . Inspectorii
sanitari din cadrul DSP- SCSP Gorj au efectuat acțiuni de inspecție la societățile comerciale notificate
în lista de distribuție (SC GALENUS SRL- Tg-Cărbunești ,SC ACT FARM SRL – Tg-Jiu ), unde, în
urma verificării documentelor puse la dispoziția echipei de control de către reprezentanții operatorIilor
economici, au constatat că s-a procedat la retragerea produsului incriminat de pe stoc și returnarea în
cel mai scurt timp către depozitul FARMEXIM SA- punct de lucru Craiova, urmare a adreselor nr.
7088/07.12.2021 respectiv 7089/07.12.2021, transmise de către SC FARMEXIM SA. Ancheta a fost
finalizată la nivelul Jud. Gorj
- Alertă, cod intern 228/20.12.2021 privind produsul Hordeum Vulgare ( Pudră orez verde) lot
AB 379, data expirare : 30.01.2022 :prezența de oxid de etilenă în materia primă – pudră orez verde.
Anchetă în curs de desfășurare
- Urmare a notificării europene de alertă 2021.4739, notificare ce a primit codul
intern 194/19.11.2021, înregistrată la DSP Gorj cu nr. 18059/22.11.2021 privind prezenta 2cloroetanol (exprimat ca oxid de etilenă) în carbonat de calciu din India, via Germania, utilizat în
supliment alimentar din Suedia, expediat din Polonia, inspectorii sanitari din cadrul DSP – SCSP Gorj
au efectuat control la DECATHLON , pendinte de SC ROUMASPORT SRL București - magazin nr.
1197, Tg-Jiu, Aleea Digului nr. 1A, jud. Gorj, unde au constatat :
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Conform notelor de recepție și constatare diferențe nr. 7.24.6.2021 /24.06.2021 și
7.12.2.2021/12.02.2021, pentru produsele notificate nu au existat intrări , respectiv :
-Vitamins + Minerals , 30 Tablete, Gust De Portocale, Lot 21.140 Și Lot 21.189
-Capsule Cu Săruri, 100 Capsule, Electroliți, Lot 21.182
-Tablete Cu Electroliți ,, Ecosize ,, 2x20 Tablete , Aromă De Lămâie, Lot 21.166
- Tablete Cu Electroliți , 2x10 Tablete , Aromă De Zmeură, Lot 21.188
-Tablete Cu Electroliți , 2x10 tablete , aromă de lămâie, Lot 21.167
-Alerta COD 123/11.08.2021- suplimente alimentare ce au în compoziție carbonat de calciu în
care s-a depistat oxid de etilenă peste LMA, producător “Alevia”S.R.L. Fălticeni
-Alertă COD 142/02.09.2021- Suplimente alimentare pe bază de magneziu de la producătorul
de suplimente alimentare ALEVIA SRL din jud Suceava, implicat în Notificarea de alertă 123 din
11.08.2021
-Notificare de alertă cod intern 065/26.05.2021, primită de la DSP Hunedoara privind
produsul Biscuiți Baby Eco Detki 180 g, distribuit de SC Hesperis Distribution Group SRL Constanța
-Urmare a notificării de alertă 097/30.11.2020 primită de la DSP Prahova , referitoare la
conținutul de cadmiu, peste limita legală, în produse pe baza de orez Nestle orez 250 gr.,pudra de
cereale pentru sugari , lot nr.02520291R și Nestle orez și roșcove 250 grame, pudră de cereale pentru
sugari ,lot nr.02230291, inspectorii sanitari din cadrul DSP Gorj au efectuat inspecții sanitare la SC
KAUFLAND ROMÂNIA SRL dinTg-Jiu , str. Termocentralei nr. 2A, Jud. Gorj, unde au constatat că
produsul notificat în alertă a fost returnat cu factură de retur nr. 20852540/4.01.2021 către Depozit
Ploiești , o cantitate de 2 bucăți din produsul Nestle orez și roșcove 250 grame, pudră de cereale
pentru sugari 6L, lot nr.02230291.
b). nr. total alerte rapide nonaliment RAPEX : 1
Urmare a adresei MS – ISS nr. 33/21.01.2021 privind alerte rapide pe RAPEX pentru produse
biocide, au fost verificate 15 unități și nu au fost identificate produsele notificate
XIII - Domeniul aliment
1.Nr controale la producători primari 1
În cadrul acțiunilor de control având ca obiect prevenirea și limitarea riscului de transmitere a infectiei
cu SARS Cov 2, la solicitarea IPJ Gorj în comisii mixte, împreună cu reprezentanții DSVSA, ISU
Gorj, IPJ Gorj, a fost verificat un producător primar
Pentru neconformitățile constatate : expirarea cursurilor pentru însușirea noțiunilor fundamentale de
igienă,
a fost aplicat 1avertisment, persoană fizica, conform OUG nr. 2/2001 art.7, expirarea cursurilor pentru
însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;
2.Nr. controale la producători și ambalatori 12
-Având în vedere perioada sărbătorilor de iarnă și Planul Județean de acțiuni , au fost
verificate si inspectate un nr. de 4 laboratoare de cofetărie,( fără cofetărie) privind respectarea
măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS CoV 2.Nu au
fost constatate neconformități.
În conformitate cu Planul județean de acțiuni tematice, inspectorii sanitari au efectuat acțiuni de
control privind respectarea normelor igienico-sanitare și a măsurilor de prevenire, combatere și
limitare a îmbolnăvirilor cu Sars –Cov -2,cu ocazia Sărbătorilor Pascale, în 8 laboratoare de cofetărie(
fără cofetării)
3.Nr. controale distribuitori si transportatori 3
-Acțiuni proprii de control
Au fost verificați 3 distribuitori și nu au fost constatate neconformități
104

4.Nr. controale la retailer 209
-În acțiuni proprii de control au fost verificați 36 retaileri
Pentru neconformitățile constatate neefectuarea cursurilor pentru însușirea noțiunilor
fundamentale de igienă, neasigurarea cu substanțe dezinfectante în cantități suficiente,
au fost applicate 11 sancțiuni, din care :
1 avertisment, persoană fizica, conform OUG nr. 2/2001 art.7, lipsă documente însoțitoare pentru
produse biocide
- nr. amenzi :10
-3 sancțiuni contravenționale, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulerioare, art. 16, lit.f, în valoare de 1600 lei (unamieșasesutelei), fiecare , neasigurarea cu substanțe
dezinfectante în cantități suficiente;
-7 sancțiuni contravenționale, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulerioare, art.5, în valoare de 1000 lei (unamielei),fiecare, neefectuarea cursurilor pentru însușirea
noțiunilor fundamentale de igienă;
-În conformitate cu adresa MS – ISS nr. 161/15.03.2021, înregistrată la DSP Gorj cu nr.
3729/15.03.2021, au fost verificați un nr. de 9 retaileri .
-Urmare adresei MS-ISS nr.129/16.04.2021, înregistrată la DSP Gorj cu nr. 5547/16.04.2021,
referitoare la produsul LORD NELSON( supliment alimentar) amestec aromatizat pentru infuzie cu
aromă de portocale roșii și adaos de vitamina C, aliment cu adaos de vitamine și minerale, produs în
UE pentru Lidl Discount, 20 plicuri x 3 grame, expiră 2.2022 , lot 01MV1SR care nu se regăsește în
lista notificărilor pentru alimentele cu adaos de vitamine , minerale și alte substanțe , publicată pe siteul INSP , inspectorii sanitari din cadrul SCSP Gorj au efectuat 3 controale la 3 puncte de lucru
aparținând SC Lidl Discount SRL de pe raza jud. Gorj și au constatat că la nivelul celor trei unități
stocul produsului notificat era zero .
-În acțiuni proprii de control a fost efectuată acțiune de control la 2 retaileri ; nu au fost
constatate neconformități
-În cadrul acțiunii tematice de control privind respectarea legislației referitoare la mențiunile
nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare, desfășurată în perioada 6.12.2021 –
14.12.2021, au fost controlați 10 operatori economici ( retaileri );Au fost controlate un număr de 19
produse alimentare .
- Urmare a notificării de către reprezentanții DSP- SCSP Ilfov, alertă cod 218/6.12.2021,
referitoare la suplimentul alimentar Gangliolife x 60 cps lot E26830 și a listei de distribuție anexată,
inspectorii sanitari din cadrul DSP- SCSP Gorj au efectuat acțiuni de inspecție la societățile comerciale
notificate în lista de distribuție : SC GALENUS SRL- Tg-Cărbunești și SC ACT FARM SRL – Tg-Jiu
( retaileri)
-Urmare a notificării SRAAF – Alerta COD 097/2021, transmisă de catre SCSP PH și SCSP
HD, au fost verificate 3 unități - retaileri
-În cadrul acțiunii tematice privind verificarea respectării legislației în vigoare in domeniul
suplimentelor alimentare și alimente cu adaos de vitamine și minerale precum și mentiunile
nutriționale și de sănătate înscrise pe aceste produse alimentare, desfășurată în perioada 15.03.2021 –
26.03.2021, au fost verificate 10 unități- retaileri .
-Alertă COD 142/02.09.2021- Suplimente alimentare pe bază de magneziu de la producătorul
de suplimente alimentare ALEVIA SRL din jud Suceava, implicat în Notificarea de alertă 123 din
11.08.2021.Au fost efectuate acțiuni de verficare la 8 unități – retaileri
-Cu ocazia desfășurării Bâlciului anual “ Nedeia de la Polovragi,, în perioada 16.0720.07.2021, au verificați 2 retaileri ; nu au fost constatate neconformități
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-Având în vedere perioada sărbătorilor de iarnă și Planul Județean de acțiuni, au fost
verificate și inspectate un nr. de 7 operatori economici , privind respectarea măsurilor de prevenire
și limitare a răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS CoV 2.Nu au fost constatate
neconformități
5.Nr. controale în Sectorul de servicii 257
-În acțiuni proprii de control au fost verificate 46 unități alimentație publică
Pentru neconformitățile constatate: neefectuarea cursurilor pentru însușirea noțiunilor
fundamentale de igienă, neasigurarea cu substanțe dezinfectante în cantități suficiente, menținerea în
unitate a personalului fără efectuarea cursurilor pentru însușirea noțiunilor fundamentale de igienă,
expirarea controlului medical periodic,
au fost aplicate 10 sancțiuni, din care:
- nr. avertismente : 5
-3 avertismente, persoană fizica, conform OUG nr. 2/2001 art.7, expirare cursuri pentru
noțiuni
fundamentale de igienă
-2 avertismente , conform OUG nr. 2/2001 , expirare control medical periodic .
- nr. sancțiuni contravenționale :5
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulerioare, art. 16, lit.f, în valoare de 1600 lei (unamieșasesutelei), neasigurarea cu substanțe
dezinfectante în cantități suficiente;
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulerioare, art.5, în valoare de 1000 lei (unamielei), neefectuarea cursurilor pentru însușirea noțiunilor
fundamentale de igienă;
-1 sancțiune contraventională , persoană juridică , SC IOSIF VACATIONS TOURS SRL , în valoare
de 5000 lei(cincimiilei) conform HG 857/2011 , art. 16 , lit. f , lipsă substanțe dezinfectante
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, in valoare de 1600 lei (unamiesasesutelei) conform HG
857/2011 , art. 16 , lit. f , lipsă substanțe dezinfectante
-1 sancțiune contraventională, persoană fizică, conform HG 857/2011, art. 5, în valoare de 1000
lei(unamielei), menținerea în unitate a personalului fără efectuarea cursurilor pentru noțiuni
fundamentale de igienă .
-În conformitate cu adresa MS – ISS nr. 161/15.03.2021, înregistrată la DSP Gorj cu nr.
3729/15.03.2021, au fost verificate un nr. de 11 unități alimentație publică .
-În perioada 27.03.2021-28.03.2021 , urmare adresei Instituției Prefectului Jud. Gorj nr.
4710/25.03.2021 , inspectorii sanitari au participat la 2 acțiuni de inspecție și control , împreună cu
reprezentanți ITM , IPJ , DSVSA , la nivelul operatorilor economici - sector servicii , care își
desfășoară activitatea în Zona Montană Rânca .Au fost verificate un nr. de 6 restaurante ; nu au fost
constatate neconformități.
-Au fost verificate 2 unitați de catering la unitați de prestari servicii funerare și nu au fost
constatate neconformitați.
-A fost efectuat control igienico-sanitar la societatea comercială care distribuie hrana in sistem
catering la Spitalul Orășenesc Bumbești Jiu .
Nr. total sancțiuni, din care: 1
nr. amenzi :1
1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și
completările ultrioare, art. 43, lit. b, în valoare de 2000 lei( douămiilei)
total valoare amenzi : 2000 lei (douămiilei)
nereguli depistate
la data controlului, la nivelul firmei de catering s-a constatat că nu se realizează corespunzător
prepararea , păstrarea și transportul hranei bolnavilor
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-Cu ocazia desfășurării ,, Zilelor com. Stoina ,, au verificate 4 unități sector servicii ; nu au fost
constatate neconformități
-Cu ocazia desfășurării Bâlciului anual “ Nedeia de la Polovragi,, în perioada 16.0720.07.2021, au verificate 10 unități sector servicii ; nu au fost constatate neconformități
-A fost verificată 1 firmă de catering care funcționează în cadrul unei societăți prestări servicii
funerare; nu au fost constatate neconformități
-În acțiuni proprii de control a fost efectuată acțiune de control la 1 unitate sector servicii ;nu
au fost constatate neconformități
-Având în vedere perioada sărbătorilor de iarnă și Planul Județean de acțiuni, au fost
verificate și inspectate un nr. de 15 operatori economici ( 12 restaurante și 3 cofetării) , privind
respectarea măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS
CoV 2.Nu au fost constatate neconformități
6.Nr. controale la producători primari care vând direct consumatorului final 62
În cadrul acțiunii tematice de control pentru verificarea respectării legislatiei în domeniul
aditivilor alimentari destinați consumului uman , desfasurată în perioada 5.07.2021 – 30.07.2021 au
fost verificate un nr. 11 unitati
A fost aplicată 1 sanctiune contraventionala , persoana fizica , conform HGR 857/2011 , art. 41 lit. c
in valoare de 3000 lei ( treimiilei)- conditii igienico-sanitare necorespunzatoare.
-În conformitate cu Planul județean de acțiuni tematice, inspectorii sanitari au efectuat acțiuni
de control privind respectarea normelor igienico-sanitare și a măsurilor de prevenire, combatere și
limitare a îmbolnăvirilor cu Sars –Cov -2,cu ocazia Sărbătorilor Pascale, în 9 laboratoare de cofetărie
cu cofetărie proprie;nu au fost constatate neconformități .
-Cu ocazia desfășurării Bâlciului anual “ Nedeia de la Polovragi,, în perioada 16.0720.07.2021, au fost verificate 13 unități ; nu au fost constatate neconformități.
-Cu ocazia desfășurării Festivalului concurs “Cântecului , Jocului și portului gorjenesc “ și a
Bâlciului anual de “Sf. Maria” Tismana , Evenimentului aviatic din com. Stănești , “ Târgului anual
Logrești au fost verificate 21 unități și nu au fost constatate neconformități .
-Având în vedere perioada sărbătorilor de iarnă și Planul Județean de acțiuni, au fost
verificate și inspectate un nr. de 8 operatori economici ( laboratoare cofetărie care au cofetărie
proprie), privind respectarea măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu noul
coronavirus SARS CoV 2.Nu au fost constatate neconformități
Subdomeniu :Aditivi Alimentari
În cadrul acțiunii tematice de control pentru verificarea respectării legislatiei în domeniul
aditivilor alimentari destinați consumului uman , desfasurată în perioada 5.07.2021 – 30.07.2021 au
fost verificate un nr. 11 unitati
-Nr. de controale realizate aditivi alimentari : 15 aditivi alimentari utilizați in rețetarele a 15 produse
alimentare : 4 produse panificație, 7 produse patiserie și cofetărie și 4 produse preparate din carne și
nu au fost constatate deficiențe.
-locațiile care au fost verificate : 11 utilizatori (1 fabrică biscuiți, 5 patiserii, 2 laboratoare de cofetărie
,1 fabrică de pâine, 1 brutărie, 1 fabrică preparate din carne)
Nu au fost constatate deficiențe la condițiile de depozitare pentru aditivii alimentari.
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Au fost constatate deficiențe la conditiile igienico-sanitare, la nivelul unui laborator de cofetărie,
utilizator de aditivi alimentari
-măsurile aplicate : 1
1 sancțiune contraventională, persoană fizică, conform HGR 857/2011 , art. 41 lit. c in valoare de
3000 lei ( treimiilei)- condiții igienico-sanitare necorespunzătoare
Subdomeniul ADNS-alimente cu destinație nutrițională specială:
-În cadrul acțiunii tematice de control MS-ISS nr. 851/22.09.2021, înregistrată la DSP Gorj cu
nr. 13220/23.09.2021, privind verificarea respectării legislației în vigoare referiroare la alimentele cu
destinație nutrițională specială și mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe aceste produse
alimentare au fost controlate 14 unități ( retaileri) și verificate 21 de produse
-locațiile care au fost verificate: 14 retaileri
-nr. probe prelevate și locația de unde au fost recoltate : 12 probe prelevate de la retaileri

Subdomeniu : Mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare
-În cadrul acțiunii tematice de control privind respectarea legislației referitoare la mențiunile
nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare, desfășurată în perioada 6.12.2021 –
14.12.2021, au fost controlați 10 operatori economici ( retaileri );Au fost controlate un număr de 19
produse alimentare .
-locațiile care au fost verificate: 10 operatori economici
Subdomeniu : Suplimente alimentare și alimente cu adaos de vitamine și minerale
precum și mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe aceste produse alimentare
-În cadrul acțiunii tematice de control, desfășurată în perioada 15.03.2021 – 26.03.2021, au fost
controlați 10 operatori economici ( retaileri );Au fost controlate un număr de 15 produse alimentare .
-locațiile care au fost verificate: 1 plafar,4 farmacii ,5 market-uri.
-nr. probe prelevate și locația de unde au fost recoltate :
A fost prelevată 1 probă și 1 contrabrobă , supliment alimentar ESENTIAL VITA – MIN pentru
determinare de contaminanți Cd și Pb, care a fost trimisă spre analiză către laboratorul SC
EUROFINS FOOD TESTING București .
Subdomeniu : Materiale în contact cu alimentul
-În cadrul acțiunii tematice de control nr. 265/10.05.2021, înregistrată la DSP Gorj cu nr.6853
/11.05.2021 privind verificarea respectării legislației în vigoare, referitoare la materialele in contact cu
alimentul, desfășurată în perioada 2.06.2021-21.06.2021, au fost controlați 6 utilizatori și 4 retaileri
-locațiile care au fost verificate: utilizatori și retaileri
-nr. probe prelevate și locația de unde au fost recoltate : 6 probe prelevate de la utilizatori și retaileri
XIV. Alte domenii
a) număr sesizări rezolvate 300
b)acțiuni comune cu alte autorități : 72, din care 66 pe domeniul alimentar .
-La solicitarea IPJ Gorj , inpectorii sanitari au participat, în comisii mixte împreună cu
reprezentanții DSVSA, ISU Gorj, IPJ Gorj, la 66 acțiuni de control privind monitorizarea operatorilor
economici, având ca obiect prevenirea și limitarea riscului de transmitere a infecției cu SARS Cov 2:
-au fost verificați un nr. de 777 operatori economici: piețe agroalimentare, magazine mixte, săli
jocuri de noroc, restaurante, café-baruri, terase, târguri, spații amenajate în exteriorul/interiorul
cladirilor - terase
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Pentru neconformitățile constatate: neasigurarea cu substanțe dezinfectante, neefectuarea cursurilor
pentru însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, neasigurarea corespunzătoare a echipamentului de
protecție pentru personalul care lucrează în sector alimentar, nerespectarea obligației privind
verificarea zilnică a stării de igienă și sănătate individuală a angajaților ,
au fost aplicate: 2 avertismente și 20 sancțiuni în valoare de 57.400 lei
(cincizecișișaptedemiipatrusutelei) :
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulerioare, art. 16, lit.f, în valoare de 1600 lei (unamieșasesutelei), neasigurarea cu substanțe
dezinfectante;
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulerioare, art.5, în valoare de 1000 lei (unamielei),neefectuarea cursurilor pentru însușirea noțiunilor
fundamentale de igienă;
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulerioare, art.5, în valoare de 1000 lei (unamielei),neefectuarea cursurilor pentru însușirea noțiunilor
fundamentale de igienă;
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulerioare, art.5, în valoare de 1000 lei (unamielei),neefectuarea cursurilor pentru însușirea noțiunilor
fundamentale de igienă;
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulerioare, art.5, în valoare de 1000 lei (unamielei),neefectuarea cursurilor pentru însușirea noțiunilor
fundamentale de igienă;
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulerioare, art.41,lit. h, în valoare de 3000 lei (treimiilei),neasigurarea corespunzătoare a
echipamentului de protecție pentru personalul care lucrează în sector alimentar
1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulerioare, art.41,lit. h, în valoare de 3000 lei (treimiilei),neasigurarea corespunzătoare a
echipamentului de protecție pentru personalul care lucrează în sector alimentar
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulerioare, art.5, în valoare de 1000 lei (unamielei),neefectuarea cursurilor pentru însușirea noțiunilor
fundamentale de igienă;
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulerioare, art.5, în valoare de 1000 lei (unamielei),neefectuarea cursurilor pentru însușirea noțiunilor
fundamentale de igienă;
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulerioare, art. 16, lit.f, în valoare de 1600 lei (unamieșasesutelei), neasigurarea cu substanțe
dezinfectante;
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulerioare, art.5, în valoare de 1000 lei (unamielei),neefectuarea cursurilor pentru însușirea noțiunilor
fundamentale de igienă;
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulerioare, art. 42, lit.b, în valoare de 1600 lei (unamieșasesutelei), nerespectarea obligației privind
verificarea zilnică a stării de igienă și sănătate individuală a angajaților ;
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HG 857/2011 cu modificările și completările
ulerioare, art. 42, lit.b, în valoare de 1600 lei (unamieșasesutelei), nerespectarea obligației privind
verificarea zilnică a stării de igienă și sănătate individuală a angajaților ;
-1 sancțiune contravențională, persoană juridică ,SC ACHIZITIE SI DEZVOLTARE SRL
( Complex Comercial Multifunctional TARG AUTO SUCCES TG-JIU ) - valoare amenzi 30
000 lei( treizecimiilei), conform HGR 857/2011 , art. 30 , lit h , cu modificările și completările
ulterioare, cu ocazia controlului s-a constatat că Târgul Auto Succes, pendinde de SC ACHIZIȚIE și
DEZVOLTARE SRL,funcționa la data controlului, fapt interzis prin HG 432/2021 privind prelungirea
stării de alertă – anexa 3 , art. 12
-1 sancțiune contravențională, persoană fizică, conform HGR 857/2011, art. 5 , în valoare de 1000 lei
(unamielei) , lipsă cursuri pentru noțiuni fundamentale de igienă
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-1 avertisment, persoană fizică, conform OUG nr. 2/2001 art.7, expirarea cursurilor pentru însușirea
noțiunilor fundamentale de igienă;
-1avertisment, persoană fizica, conform OUG nr. 2/2001 art.7, expirarea cursurilor pentru însușirea
noțiunilor fundamentale de igienă;
c)activitatea juridică
-nr. plângeri împotriva proceselor verbale de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii 13
-nr. de dosare soluționate de judecătoria teritorială în favoarea inspectorilor sanitari : 16
-nr. total dosare soluționate de judecătoria teritorială, din care: 3
-în favoarea persoanei fizice 1
-în favoarea persoanei juridice 2
Monitorizare zilnică paturi ATI, începând cu data de 1.10.2021 - 31.12.2021 conform
adreselor MS-ISS NR. 553/9.11.2020 și nr. 845/20.09.2021, Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu și
Spitalul de Urgență Tg- Cărbunești : 564 acțiuni de control .

IGIENA RADIATIILOR
La nivelul compartimentului de igiena radiatiilor , in anul 2021,pe raza judetului Gorj , au fost
desfasurate un numar de 110 controale in unitatile publice si private care desfasoara activitati si
practici de radiodiagnostic si nu au fost constatate abateri de la legislatia sanitara in vigoare .
De asemenea s-au emis un nr. de:-2 avize sanitare de amplasare –constructie pentru unitati noi;
- 2 avize sanitare pentru mijloace de transport;
- 55 buletine de masurare a eficacitatii ecranelor de radioprotectie;
- 7 autorizatii sanitare noi.
S-au recoltat un numar de 28 de probe apa din retelele de distributie ale jud. Gorj si un nr. de probe
alimentare toate fiind conforme . Toate probele au fost trimise spre analiza laboratorului coordonator
de activitate Craiova.
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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 2021:
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 ( Anexa1buget 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 TgCarbunesti,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

25

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
25 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

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 si actele aditionale ori de cate ori este nevoie
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EXECUTIE BUGETARA
31.12.2021
PROGRAME NATIONALE DE SANATATE
1. BUNURI SI SERVICII AAPL

1.1 BUGET DE STAT
Nr
Denumire program / subprogram
crt

Prevedere
bugetara

Finantare

LEI
Plati

1

I. Programul național de boli
transmisibile din care:

5,632,000.00 5,326,271.00 5,326,270.1
1

2

Programul național de supraveghere
și control al bolilor transmisibile
prioritare RT-PCR

4,685,000.00 4,384,000.00 4,384,000.0
0

3

Programul național de supraveghere
și control al infecției HIV
Programul național de supraveghere
și control al tuberculozei

667,000.00

666,357.00 666,357.00

280,000.00

275,914.00 275,913.11

Programul national de supraveghere
si control al infectiilor nozocomiale
si monitorizarea utilizarii
antibioticelor si a antibioticorezistentei
IV. Programele naționale de boli
netransmisibile din care:
Programul național de depistare
precoce activă a cancerului de col
uterin
VI. Programul național de
sănătate a femeii și copilului
Profilaxia malnutritiei la copii cu
greutate mica la nastere si analiza
mortalitatii infantile

0.00

0.00

0.00

1,000.00

249.00

120.00

1,000.00

249.00

120.00

18,000.00

16,779.00

16,777.75

7,000.00

6,958.00

6,958.00

9,000.00

7,826.00

7,825.31

2,000.00

1,995.00

1,994.44

4
5

6
7

8

Profilaxia sindromului de
izoimunizare RH
Prevenirea deficientelor de auz prin
sceening auditiv la nou nascuti
TOTAL GENERAL

5,651,000.00 5,343,299.00

SERVICIUL MEDICINA DE
URGENTA
9

Programul național de sănătate
AP-ATI

656,000.00
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656,000.00 656,000.00

10 Programul național de sănătate
AP-ATI HG

498,000.00

498,000.00 498,000.00

11 Programul național de sănătate
AP-AVCAc

149,000.00

149,000.00 149,000.00

12 Programul national de sanatate
AP-IE/RE

194,000.00

194,000.00 194,000.00

TOTAL GENERAL

1,497,000.00 1,497,000.00

2.1 BUGET DE STAT
Nr
Denumire program / subprogram
crt
1

2

Plati

Programul național de vaccinare

1,400,000.00 1,399,883.00 1,399,872.00

Programul național de supraveghere și
control al bolilor transmisibile prioritare

293,000.00

291,720.00

291,719.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II. Programul național de monitorizare
a factorilor determinanți din mediul de
viață și muncă

12,000.00

11,406.00

11,405.10

V. Programul național de evaluare și
promovare a sănătății și educație pentru
sănătate

5,000.00

4,986.00

4,985.97

4

Programul national de supraveghere si
control al infectiilor nozocomiale si
monitorizarea utilizarii antibioticelor si a
antibiotico-rezistentei

7

Finantare

1,693,000.00 1,691,603.00 1,691,591.58

Programul național de supraveghere și
control al infecției HIV

6

Prevedere
bugetara

I. Programul național de boli
transmisibile din care:

3

5

LEI

VI. Programul național de sănătate a
femeii și copilului/LAPTE PRAF

115,000.00
114,916.00
114,915.42
1,825,000.00 1,822,911.00 1,822,898.07

TOTAL GENERAL
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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 2021 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 2021 D.S.P. Gorj si-a desfășurat activitatea cu un buget total de 84.791 mii lei, din
următoarele surse :
Buget de stat
= 84.198 mii lei
Venituri proprii din prestări servicii conform HG 59 / 2003
= 593 mii lei
Execuția în anul 2021 pe fiecare sursă de finanțare se prezintă în felul următor:
Lei
Sursa de finanțare
Buget de stat
Venituri proprii
Total buget/an

Buget alocat

Plăti efectuate

Grad de utilizare

84.198.000
593.000
84.791.000

84.014.684,81
572.203,44
84.586.888,25

99,78%
96,49%
99,76%

Creditele bugetare deschise pe seama Direcției de Sănătate Publica Gorj în anul 2021, 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 2021
DE LA BUGETUL DE STAT SE PREZINTA ASTFEL:
Mii lei

Indicator

0
1. BUGET DE
STAT
TOTAL
BUGET
1. Cheltuieli
personal
2. Bunuri si
servicii
TOTAL
din care:
- întreținere
DSP
PN - DSP
- Tichete de
masa pentru
persoane
vaccinate
Finanțarea unor
acțiuni de
sănătate din
cardul unităților
sanitare din
rețeaua AAPL
20.31
Finanțarea
programelor
naționale de
sănătate derulate
de unit. san. din
ret. AAPL
20.32
Finanțarea
asistentei
medicale desf. în
cab. med. de
învățământ
20.33

Grad de Grad de
realizare realizare
Credite
Plăti
a plaților
a
Prevederi
bugetare Angajamente efectuate
/
plaților /
bugetare
deschise
Legale
la
prevederi credite
aprobate
(finanțării
31.12.2021 bugetare bugetare
aprobate deschise
(%)
(%)
1
2
3
4
5
6

Chelt.
Efective

7

84198

84188

84014,684

84014,684

99,78%

99,79% 105640,337

8334

8334

8332,059

8332,059

99,98%

99,98%

8224,807

56756

56746

56658,784

56658,784

99,83%

99,85%

78389,235

860

860

857,297

857,297

99,69%

99,69%

1825

1823

1822,898

1822,898

99,88%

99,99%

1710

1710

1710

1710

100%

100%

1710

35870

35870

35789,989

35789,989

99,78%

99,78%

35789,989

6848

6840

6839,058

6839,058

99,87%

99,99%

6623,033

9643

9643

9639,542

9639,542

99,96%

99,96%

9639,542
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24626,671

3. Transferuri
intre unități ale
AAPL ( spitale
din subordine )
TOTAL
Transferuri din
BS către
bugetele locale
ptr. finanțarea
sănătății
51.01.45
Transferuri din
BS către
bugetele locale
ptr. Finantarea
cheltuielilor de
carantina
51.01.73
Transferuri de la
BS catre
bugetele locale
pentru finantarea
aparaturii
medicale
51.02.22

19031

19031

18948,143

18948,143

99,56%

99,56%

18948,143

18960

18960

18877,430

18877,43

99,56%

99,56%

18877,43

3

3

2,713

2,713

90,43%

90,43%

2,713

68

68

68

68

100%

100%

68

4. Alte cheltuieli
(fond handicap)

77

77

75,698

75,698

98,31%

98,31%

73,508

5.Active
nefinanciare
71.01.02

0

0

0

0

0

0

4,644

Creditele bugetare alocate pentru cheltuieli de personal in suma de 8332,059 mii lei au fost utilizate
pentru plata drepturilor salariale si a contribuțiilor privind cheltuielile de personal- pentru personal
propriu (8161,359 mii lei) si alocatia de cazare pentru personalul medical detasat (medici rezindenti)
conform ordinelor sefului departamentului pentru situatii de urgenta (170,7mii lei).Toate aceste plăți
au fost efectuate în conformitate cu bugetul aprobat si cu respectarea disciplinei financiare.
Sumele platite la bunuri si servicii s-au utilizat după cum urmează:
- întreținere DSP
=
857,297 mii lei
- tichete de masa persoane vaccinate impotriva COVID 19
=
1710 mii lei
- programe naționale de sănătate DSP
=
1822,898 mii lei
- acțiuni de sănătate la spitale
=
35789,989 mii lei
- programe naționale de sănătate spitale
=
6839,058 mii lei
- dispensare școlare primarii
=
9639,542 mii lei
TOTAL
= 56658,784 mii lei
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In anul 2021 a fost alocata suma de 1710 mii lei ,suma necesara achizitionarii
tichetelor de masa pentru persoanele care se vaccineaza cu schema completa de vaccinare
impotriva virusului SARS COV2. Ulterior achizitionarii tichetelor de masa, in conformitate cu OMS
1863/2021 privind acordarea alocatiei de hrana sub forma tichetelor de masa persoanelor care se
vaccineaza cu schema completa de vaccinare impotriva virusului SARS COV2 ,DSP Gorj a procedat
la distribuirea acestora catre centrele de vaccinare ,cabinetele medicilor de familie, ambulatoriile de
specialitate in baza unui proces verbal de predare primire.
La Transferuri – art. 51.01- către bugetele locale, sumele au fost utilizate pentru:
- Bugetul local – asistenta comunitara si mediatori sanitari (primarii)= 9124,343 mii lei
La nivelul județului DSP Gorj se finanțează toate primariile in număr de 70 pentru asistenta
comunitara(134 persoane) si mediatori sanitari(14 persoane) fiind singurul judet din
Romania cu acoperire integrala 100%.
In cursul anului 2021 a fost alocata suma de 9753 mii lei pentru decontarea cheltuielilor
pentru operationalizarea centrelor de vaccinare impotriva COVID 19 – cheltuieli materiale si
cheltuieli de personal. In conformitate cu OMS 72/2021 pentru stabilirea reglementarilor pentru
punerea in aplicare a prevederilor art.1 alin (8) si art.2 alin(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare
impotriva COVID 19 si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatatii, DSP Gorj a incheiat contracte
cu U.A.T.-urile pe raza carora au fost deschise centre de vaccinare.
Denumire U.A.T.
Municipiul Tg
Jiu
Oras Bumbesti
Jiu
Oras Tg
Carbunesti
Oras Rovinari

Oras Novaci

Municipiul
Motru
Oras Tismana

Comuna
Turburea
Comuna Balesti

Comuna Stoina

Explicații
Cheltuieli
materiale,
personal
Cheltuieli
materiale,
personal
Cheltuieli
materiale,
personal
Cheltuieli
materiale,
personal
Cheltuieli
materiale,
personal
Cheltuieli
materiale,
personal
Cheltuieli
materiale,
personal
Cheltuieli
materiale,
personal
Cheltuieli
materiale,
personal
Cheltuieli
materiale,

Buget alocat
(mii lei)
2374

Plăti efectuate
(mii lei)
2374

Grad de utilizare

713

713

100%

745

745

100%

882

882

100%

882

882

100%

906

906

100%

783

783

100%

746

746

100%

669

669

100%

536

536

100%

119

100%

Comuna Bilteni

personal
Cheltuieli
materiale,
personal

TOTAL

517

517

9753

9753

100%

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”= 68 mii lei
In anul 2021 s-a alocat suma de 68 mii lei pentru aparatura medicala (incubatoare) pentru
Spitalul de Urgenta Târgu Cărbunești, Spitalul Orasenesc Bumbesti Jiu si Spitalul Orasenesc Turceni
iar DSP Gorj a încheiat contracte în conformitate cu OMS1079/2013 cu autoritățile publice locale pe
raza cărora funcționează aceste unități sanitare.
Mii lei
Denumire spital

Explicații

Buget alocat
(mii lei)

Spitalul de Urgenta
Târgu Cărbunești
Spitalul Orasenesc
Bumbesti Jiu

Aparatură medicală
(incubator deschis standard)
Aparatură
medicală(incubator deschis
performant)
Aparatură
medicală(incubator deschis
standard)

Spitalul Orasenesc
Turceni
Total

Grad de
utilizare

20

Plăti
efectuate
(mii lei)
20

28

28

100%

20

20

100%

68

68

100%

100%

În anul 2021 situația cheltuielilor din venituri proprii din servicii de laborator încasate si utilizate
conform HG 59/2003, se prezinta astfel:
- Mii lei Execuție
Chelt.
plăti/
efective
finanțări %

Indicator

Prevederi
bugetare
aprobate

Credite
bugetare
deschise

Angajamente
legale

Plăti
efectuate la
31.12.2021

0

1

2

3

4

5

6

61

61

61

61

100%

61

387

387

369,27

369,27

95,42%

219,76

145

145

141,93

141,93

97,88%

197,45

593

593

572,20

572,20

97,76%

478,21

1. Cheltuieli de
personal
2. Cheltuieli
pentru bunuri si
servicii
3. Cheltuieli de
capital
TOTAL

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 ;
-achizitii necesare datorate pandemiei COVID 19;
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- 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 2021 au fost în sumă de 605 mii lei,
provenind din încasări pentru prestari de servicii si alte activitati.
Veniturile aferente anului 2021 se defalca astfel:
- Venituri din determinări noxe în mediul de munca si factori din mediul de munca= 49 mii lei
- Venituri din analize laborator ( apa, teste sanitație, aeromicroflora)=389 mii lei
- Venituri testare cunoștințe igiena=32 mii lei
- Venituri recoltare probe= 41 mii lei
- Venituri din prestări servicii si alte activități( autorizări)=87 mii lei
Execuția bugetara pe anul 2021 la activitatea finanțata din venituri proprii se prezinta astfel:
- Cheltuieli de personal: 61 mii lei;
- Bunuri si servicii: 369,27 mii lei;
- Cheltuieli de capital: 141,93 mii lei.
In anul 2021 D.S.P. Gorj a efectuat cheltuieli de capital în baza listei de investiții aprobata de
comitetul director hotararea nr. 40/12.01.2021 si a bugetului de venituri si cheltuieli din venituri
proprii pentru:
Dotări independente:
71.01.02. MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT
1
2.
3.
4.
5.
6.

Numărător de colonii
Sistem de filtrare prin membrana pt. analize microbiologice de apa
Balanță analitica cu domeniul dual
Inolab PH 7110 PH METRU de laborator
Multifuncțional CANON C 3125+Piedestal (2 BUCATI)
Autoturism DACIA DUSTER
TOTAL

-2590,63 lei
-17481,10 lei
- 9270,10 lei
- 4546,99 lei
- 18.992,40 lei
- 89.047,70 lei
141.928,92 lei

La nivelul instituției noastre întregul parc auto de 7 autovehicule din care 5 autospeciale si 2
autoturisme 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
strategiei anuale privind achizitiile publice insotita de programului anual de achiziții publice.
După aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de către Ministerul sănătății DSP Gorj a
elaborat Programul Anual al Achizițiilor Publice pe Anul 2021, 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 sau atribuit contracte de lucrări, prestări servicii sau furnizare produse(reactivi de laborator, medii de
cultura,materiale de laborator, sticlarie de laborator, derzinfectanti, produse de curatenie, rechizite de
birou, materiale informative si de promovare, materiale si piese de schimb aparastura medical si
echipament IT), conform legislației în vigoare, respectiv Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
astfel: servicii de verificare tehnica, mentenanță si eventuale reparatii accidentale pentru aparatura din
laborator, servicii de mentenanță camera frig, programe informatice, servicii de intretinere si verificare
echipament IT, servicii de curățenie spatii, servicii de colectare, transport, procesare si eliminare finala
a deșeurilor medicale si menajere, servicii de actualizare program legislativ, servicii de ordonare si
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catalogare a documentelor, servicii de internet, servicii de laborator pentru sanatate publica, servicii in
domeniul securitatii muncii si situatii de urgenta, servicii de monitorizare dozimetrica individuala,
servicii de asigurari si spalatorie auto, servicii de control medical periodic salariati, servicii privind
participarea la scheme de intercomparare constand in furnizarea de scheme de incercari de
competenta(control extern) in vederea mentinerii acreditarii RENAR a laboratorului de diagnostic si
investigare in sanatate publica.
In vederea asigurării masurilor de ordine și liniște publică, controlul accesului, paza şi securitatea
obiectivelor, bunurilor și valorilor in scopul prevenirii producerii de pagube materiale in patrimoniul
acesteia precum si protecția umană a fost organizata procedura privind achiziția publică de servicii de
paza din categoria celor cuprinse în Anexa 2 la Legea achizițiilor publice nr. 98/2016 pentru locatiile
in care se desfasoara activitatea DSP Gorj.
Deasemenea a fost asigurat prin accesarea catalogului de produse/servicii/lucrari din SICAP,
necesarul de materiale sanitare,reactivi de laborator si dezinfectanti necesari prevenirii si combaterii
pandemiei generate de virusul SARS COV-2 .
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.
In cursul anului 2021 in cadrul DSP Gorj s-au realizat, conform referatelor de necesitate
întocmite de compartimentele de specialitate cu respectarea încadrării in bugetul de venituri si
cheltuieli aprobat de ordonatorul principal de credite, prin Compartimentul Achiziții Publice din cadrul
DSP Gorj a încheiat un număr de 47 de contracte, contracte subsecvente și 194 de comenzi de bunuri,
servicii și lucrări in valoare de 1.583.764,40 lei fără TVA, din care:
➢ 1.353.273,02 lei fără TVA on-line prin accesarea secțiunii cumpărări directe din
Catalogul de Produse/Servicii/Lucrări din SEAP;
➢ 230.491,38 lei fără TVA off-line.
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 30.04.2021.
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SITUATIE PRIVIND CONTRACTELE INCHEIATE IN ANUL 2021

Nr.
Crt.

OBIECTUL
CONTRACTULUI

Operatorul
economic cu care
a fost încheiat
contractul

Nr. si data
încheierii
contractului

1. Furnizare Carburant auto

OMV PETROM
MARKETING
SA

83/16.12.2020

2. Sv. furnizare gaze naturale

ENGIE Romania
S.A.

86/21.12.2020

3. Sv. postale

CN POSTA
ROMANA SA

88/21.12.2020

CEZ VANZARE
SA

01/04.01.2021

Ach.sv.evacuare apa
5. pluviala si de suprafata din
intravilan

APAREGIO SA

3/18.01.2021

6. AA sv.paza maj.sal min.

SMB SRL

4/18.01.2021

7. AA sv.apa-canal.maj.tarif

APAREGIO SA

5/25.02.2021

8. Contract sv.operator RSVTI

Brallcon Proiect
SRL

6/24.02.2021

9. Sv. internet

RDS&RCS

7/12.04.2021

4.

Sv furnizare energie
electrica

10. Sv. analize medicale

SPITALUL
JUDETEAN DE
URGENTA
TARGU JIU

8/12.04.2021

Preț
contract
fără
T.V.A
-lei-

CS
Achiziție
69.747,90
centralizată
MS
Cumpărare
8.923,16
directă
online
Cumpărare
4.453,78
directă
online
Cumpărare
52.805,34
directă
online
Cumpărare
50,00
directă
offline
Cumpărare
2.840,88
directă
offline
Cumpărare
678,19
directă
offline
Cumpărare
1.100,00
directă
online
Cumpărare
4.704,00
directă
online
6.005,00

Sv. mentenata aparatura
11.
medicala

CJAM

9/13.04.2021

25.829,68

12. Sv.mentenanta ap frig

OVIFRIG
SERVICE SRL

10/13.04.2021

10.730,40

13. Sv.monitoriz.dozimetrica

DOZIMED SRL

11/13.04.2021

200,00

14. Sv.colect.des.menaj

POLARIS M
HOLDING SRL

12/14.04.2021

2.304,48
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Procedura
aplicata

Cumpărare
directă
offline
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online

15. Sv. curierat rapid

FAN COURIER
EXPRESS SRL

13/14.04.2021

2.500,00

16. Sv. posta electronica

GORJNET SRL

14/14.04.2021

200,00

LABSERVICE
SRL

15/14.04.2021

4.798,00

CENTRUL DE
CALCUL SA

16/15.04.2021

22.000,00

STERICYCLE
SRL

17/15.04.2021

5.200,00

CTCE SA

18/15.04.2021

1.000,00

19/23.04.2021

6.400,00

17.

Sv, mentenata aparatura
medicala

18. Sv. asistenta soft

19.

Sv. colectare/neutralizare
deseuri mediale

20. Sv legislative online

21. Sv. SSM +PSI

22. Mentenata echipamente IT

SSM
CRISTEMANO
CONSULTING
SRL
ACTUAL
COMPUTER
SRL

20/28.04.2021

22.400,00

OTTOPASERV
SRL

21/28.04.2021

9.000,00

24. Sv. curatenie

BURETEL SRL

22/28.04.2021

27.000,00

25. Sv. spalare auto

G&G IMPEX
SRL

23/28.04.2021

5.633,60

26. Sv. paza

TMG GUARD

24/29.04.2021

33.561,60

27. Furnizare lapte praf

BARTS
DISTRIBUTIE

25/29.04.2021

77.964,60

28. Ach.sv.apa potabila

APAREGIO SA

26/29.04.2021

4.117,65

29. Furnizare hartie A4

DOLEX SRL

27/17.05.2021

5.317,85

30. Sv. analize medicale

TUDORMED
SRL

28/29.06.2021

9.850,00

31. Sv. teste sanatate publica

INCDMM
CANTACUZINO

29/01.07.2021

2.315,97

23.

Sv. ordonare, catalogare,
legatorie
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Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online
Procedura
proprie
Anexa 2
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
offline
CS
Achiziție
centralizată
ONAC
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
offline

32. AA sv. paza

TMG GUARD
SRL

30/12.07.2021

55.814,40

33. Sv. telefonie mobila

ORANGE
ROMANIA SA

31/14.07.2021

20.100,00

34. Sv. telefonie fixa

ORANGE
ROMANIA SA

32/14.07.2021

4.080,00

35.

Ach.balanta analitica(lista
inv.) - LISTA INVESTITII

MAGESA
IMPEX SRL

33/26.07.2021

7.790,00

36.

Ach.numarator de coloniiLISTA INVESTITII

SEPADIN SRL

34/27.07.2021

2.177,00

Ach.sistem de filtrare prin
37. membrana - LISTA
INVESTITII

MAGESA
IMPEX SRL

35/28.07.2021

14.690,00

38. AA Sv. catalogare

OTTOPASERV
SRL

36/29.07.2021

15.000,00

39. Sv. curatenie

IULINSHINE
MULTIGRUP
SRL

37/03.08.2021

19.875,00

NITECH SRL

38/03.08.2021

3.821,00

41. Ach. Lapte praf

BARTS
DISTRIBUTIE

39/04.08.2021

14.248,48

42. Ach. Hartie A4

DOLEX SRL

40/25.08.2021

4.361,82

ORANGE
ROMANIA SA

41/16.09.2021

5.480,00

44. AA paza suplim post stadion TMG GUARD

42/16.09.2021

12.889,60

45. Ach. Hartie A4

DOLEX SRL

43/21.09.2021

4.379,42

Ach. Sv. tiparire si livrare
46. tichete de masa persoane
vaccinate

EDENRED
ROMANIA SRL

44/28.09.2021

0,01

ROMTURINGIA

45/11.10.2021

74.830,00

MEDIPLUS
EXIM SRL

46/14.10.2021

13.189,42

40.

43.

47.

Ach.echip.medical pHmetru - LISTA INVESTITII

AA Ach. Sv telefonie
mobila SCBT si Soferi

Ach. Autoturism LISTA
INVESTITII

48. Ach. Lapte praf
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Procedura
proprie
Anexa 2
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online
CS
Achiziție
centralizată
ONAC
Cumpărare
directă
online
Procedura
proprie
Anexa 2
CS
Achiziție
centralizată
ONAC
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online
Cumpărare
directă
online

49. Sv.furnizare agent termic

50. Ach.sv.control extern

51. Furnizare hartie A4

52.

Ach.multifunctional A3
color - LISTA INVESTITII

SPITALUL
JUDETEAN DE
URGENTA
TARGU JIU
ASOCIATIA
PENTRU
CALITATE IN
LABORATOARE
(CALILAB)

47/14.10.2021

15.000,00

Cumpărare
directă
offline

48/18.10.2021

573,00

Licitație
deschisa
online

DOLEX SRL

49/19.10.2021

8.758,14

SHAROLT
GROUP SRL

50/19.10.2021

15.960,00
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Licitație
deschisa
online
Licitație
deschisa
online

Finanțarea Programelor naționale de sănătate proprii, derulate de D.S.P. Gorj pe buget de stat
pe anul 2021, 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:

1693,00

1691,603

1691,592

99,99%

Programul național de vaccinare

1400,00

1399,883

1399,872

99,99%

293,00

291,720

291,720

100%

12,00

11,406

11,405

99,99%

5,00

4,986

4,986

100%

115,00

114,916

114,915

99,99%

1825,00

1822,911

1822,898

99,99%

Programul național de supraveghere și
control al bolilor transmisibile prioritare
II. Programul național de monitorizare a
factorilor determinanți din mediul de viață
și muncă
V. Programul național de evaluare și
promovare a sănătății și educație pentru
sănătate
VI. Programul național de sănătate a
femeii și copilului/LAPTE PRAF
TOTAL GENERAL

In perioada anului 2021 instituția noastră a obținut de la Ministerul Afacerilor InterneInstituția 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 2021 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 sau 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;
- 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;
127

- 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 2021 nu au fost înregistrate refuzuri de viză.

DIRECTOR EXECUTIV,
EC.STOIAN VASILE NARCIS
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