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În perioada 01.11.2022-30.11.2022, inspectorii din cadrul Direcției de Sănătate Publică 
Gorj au desfășurat o acțiunea tematică de control privind cabinetele de medicină 
dentară. În cadrul acțiunii tematice de control au fost efectuate verificări la un număr de 
27 de cabinete de medicină dentară: 
           -20 cabinete private : 16 urban și 4 rural 

- 7 cabinete de medicină școlară : 5 urban și 2 rural. 
 

Pentru neconformitățile  constatate au fost aplicate 28 sancțiuni din care :  
 

-13 avertismente  
 
-3 avertismente, conform OUG nr. 2/2001 , art. 7, nerespectarea igienei mâinilor conform 
prevederilor OMS 1761/2021; 
-2 avertismente verbale, conform OUG nr. 2/2001 , art. 7, codurile intrumentarului 
medical sterilizat nu erau înregistrate în documentele medicale ale pacientului, conform 
Ord. MS 1761/2021, art. 53.pct.3; 
-3 avertismente, conform OUG nr. 2/2001 , art. 7, inscripționare incompletă a recipienților 
pentru deșeuri;  
-4 avertismente verbale, conform OUG nr. 2/2001 , art. 7, procedurile de lucru nu erau 
actualizate cu prevederile Ord. MS 1761/2021; 
-1 avertisment, conform OUG nr. 2/2001 , art. 7,  frigiderul pentru depozitarea temporară 
a deșeurilor medicale fără termometru și grafic de monitorizare a temperaturii. 
 
-15 sancțiuni contravenționale în valoare de 86000 lei  
 
-3 sancțiuni contravenționale, conform HG 857/2011 cu modificările și completările 
ulterioare, în valoare de 6000 lei fiecare, art. 18, lit a, sterilizare necorespunzătoare la 
pupinel; 
-1 sancțiune contravențională, conform HG 857/2011 cu modificările și completările 
ulterioare, în valoare de 6000 lei, art. 18, lit a,  neasigurarea trasabilității instrumentarului, 
registru pentru evidența sterilizării completat necorespunzător, lipsă integratori; 
-5 sancțiuni contravenționale, conform HG 857/2011 cu modificările și completările 
ulterioare, în valoare de 6000 lei fiecare, art. 18, lit d , pct. ii- gestionare 
necorespunzătoare a deșeurilor;   
-2 sancțiuni contravenționale, persoane fizice, conform HG 857/2011 cu modificările și 
completările ulterioare, în valoare de 6000 lei fiecare, art. 18, lit a,  neasigurarea 
corespunzătoare a trasabilității instrumentarului;  



-1 sancțiune contravențională, conform HG 857/2011 cu modificările și completările 
ulterioare, în valoare de 6000 lei, art. 18, lit b,  neutilizarea spațiului autorizat pentru 
efectuarea  sterilizării prin ASF (autorizația sanitară de funcționare);    
-1 sancțiune contravențională, conform HG 857/2011 cu modificările și completările 
ulterioare, în valoare de 6000 lei, art. 18, lit a, activitățile conexe  (spălare, 
decontaminare și împachetare ) nu se realizează în spațiu desemnat, acestea 
realizându-se în spațiul propriu-zis al cabinetului și nu este trecut codul trusei în 
documentele pacienților; 
-1 sancțiune contravențională, conform HG 857/2011 cu modificările și completările 
ulterioare, în valoare de 2000 lei, art. 32, lit k,  nerespectarea igienei mâinilor de către 
personalul mediu sanitar; 
-1 sancțiune contravențională, conform HG 857/2011 cu modificările și completările 
ulterioare, în valoare de 6000 lei, art. 18, lit d, pct. IX , nerespectarea precauțiunilor 
universale.  

 
La nivelul județului Gorj sunt catagrafiate un număr de 153 cabinete medicină dentară 
din care :  

-132 cabinete în mediul urban 
-  21 cabinete în mediul rural, 
 
din care  
 
-144 cabinete private 
-    9  cabinete de medicină școlară. 
 
 
 

 

       
 

 

          

 

  

 

 

 

 
 


