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CAPITOLUL 1 – GENERALITATI 

 

 

Judeţul Mehedinţi este situat în partea de sud-vest a României, pe malul stâng al 

Dunării la ieşirea acesteia din defileu. 

       Are o suprafaţă de 493289  hectare (2,1% din suprafaţa ţării) şi se învecinează cu 

judeţele: Caraş-Severin la vest, Gorj la nord şi Dolj la sud-est.La sud se învecinează 

cu Bulgaria şi Serbia. 

Din punct de vedere al organizării administrative în componenţa judeţului intră 2 municipii 

(Drobeta-Turnu Severin şi Orşova), 3 oraşe (Baia de Aramă, Strehaia şi Vânju Mare), 61 

comune şi 344 sate. 
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PROFILUL DEMOGRAFIC AL JUDETULUI 

 

 

      Judetul Mehedinti are o populatie totala de 292.887 locuitori , dintre care 148.916 de sex 

feminin (50.8%) si 143.791 de sex masculin (49.2%). Un numar de 124.224 locuitori sunt 

stabiliti in mediul urban (42.41%) si 168.663 locuitori sunt stabiliti in mediul rural (57.58%), 

pondere inversata fata de cea de la nivel national ( 54.9% in urban si 45.1% in rural), dar 

similara regiunii de sud-vest a tarii. 

 Structura populatiei pe grupe de virsta in judetul Mehedinti 

 

                                                                                            Nr. locuitori 

TOTAL  

 

0-4 ANI 

 

5-14 ANI 15-39 ANI 40-69 ANI 69 PESTE 

292887 12831 28595 105714 110663 35084 

 

 

         Din analiza structurii pe grupe de virsta a populatiei reiese faptul ca in judetul nostru , 

numarul si ponderea populatiei cuprinse intre 0-14 ani este de 41426 (14,14%) , intre 15-64 ani 

este de  203.740  (69,56%) iar peste 65 de ani este 47.721 (16,29%).Numarul si ponderea 

mare a virstinicilor si mai ales a marilor virstnici (peste 75 ani –20.674 reprezentind 7,05%) 

inseamna o nevoie mare de servicii medicale , sociale si socio-medicale , de asemenea 

presupune si intarirea sectorului de ingrijiri primare la domiciliu si comunitare. O alta grupa de 

virsta ce necesita un consum mare de servicii medicale este cea  0-4 ani ce reprezinta in judetul 

Mehedinti 12.831 locuitori (4,38%). 
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Directia de Sanatate Publica Mehedinti este  o institutie publica cu personalitate 

juridica care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Judetului Mehedinti in scopul realizarii 

politicilor si programelor nationale de sanatate publica, a activitatii de medicina preventiva si a 

inspectiei sanitare de stat, a monitorizarii starii de sanatate si a organizarii statisticii de 

sanatate, precum si a planificarii si derularii investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru 

sectorul de sanatate. 

Directia de Sanatate Publica a judetului Mehedinti este organizata si functioneaza in 

baza Ordinului nr.1078/27.07.2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si 

functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publice judetene, cu 

modificarile si completarile ulterioare si are un numar maxim de 79,5  posturi, din care 76,5 sunt 

ocupate. 

In anul 2015, Directia de Sanatate Publica Mehedinti a avut urmatoarea structura, 

conform anexei nr.2 la OMS nr.1078/2010 si anume: 

 

COMITET DIRECTOR 

 

A) Director executiv 

     1. Birou Resurse Umane, Normare, Organizare si Salarizare  

     2.Compartiment Juridic 

     3.Compartimentul de Audit Public Intern 

     4. Compartimentul de Statistica/Informatica in Sanatate Publica  

     5. Secretariat/Registratura 

     6. Compartimentul Avize /Autorizari 

     7. Compartimentul de Asistenta Medicala si Programe de Sanatate 

 

B)Director executiv adjunct sanatate publica 

     1.Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control boli  

                         transmisibile 

     2.Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediu de viata si  

                         munca 

     3.Compartimentul de evaluare si promovare a sanatatii 

     4.Laborator de diagnostic si investigare in sanatate publica 

     5.Serviciul Control in sanatate publica 

 

C) Director executiv adjunct economic 

    1.Compartimentul Buget – Finante si Contabilitate 

    2.Compartimentul Administrativ si Mentenanta 

    3.Compartimentul Achizitii  

La nivelul fiecarei structuri conducerea este asigurata de catre un director executiv 

adjunct, sef birou, sef compartiment si coordonator care reprezinta institutia atat in relatiile 

intrainstitutionale, cat si in relatiile interinstitutionale cu tertii. 
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ACTIVITATI PRINCIPALE: 

 

 evalueaza starea de sanatate a populatiei din teritoriul arondat, participa la elaborarea 

Raportului starii de sanatate si a nevoilor de servicii de sanatate, identifica principalele 

probleme de sanatate publica si aloca fonduri si resurse umane pentru rezolvarea lor;  

 implementeaza strategii de dezvoltare ale sistemului de sanatate ; 

  implementeaza programe de sanatate ; 

 coordoneaza activitatea unitatilor sanitare din teritoriu ; 

 asigura cu personal de specialitate toate structurile sistemului sanitar judetean ; 

 colaboreaza cu alte institutii descentralizate si organizatii neguvernamentale . 

 

 REALIZARILE DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA 

1. EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE SANATATE PUBLICA IN JUDETUL 

MEHEDINTI 

 Dezvoltarea asistentei medicale primare: 

 prin asigurarea  unei asistente medicale primare accesibila in egala masura pentru toti 

locuitorii judetului- toate localitatile din judet au asistenta medicala asigurata de catre 

medici de familie aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate judeteana, 

80% dintre comune beneficiaza de asistenta medicala comunitara, iar 33% din 

comunitatile vulnerabile au mediatori sanitari rromi, prin suplimentarea in anul 2015 a 

numarului de posturi; 

 in cadrul celor trei centre de permanenta fixe care functioneaza in judet, au fost 

consultati un numar de 15.802 bolnavi prezentati, ceea ce a degrevat serviciul UPU din 

cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin, din care pe grupe de 

varsta astfel:  

- 1.054 bolnavi din grupa de varsta 0-1;  

- 3.319 bolnavi din grupa de varsta 1-14; 

- 9.270 bolnavi din grupa de varsta 15-64;  

- 2.159 bolnavi din grupa de varsta peste 65. 

varsta 15-64, 

9270

varsta >65, 

2159

varsta 1-14, 

3319

varsta 0-1, 1054

varsta 0-1, 1054

varsta 1-14, 3319

varsta 15-64, 9270

varsta >65, 2159
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2. DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA AMBULATORIILOR DE SPECIALITATE 

 sprijinirea si monitorizarea atragerii fondurilor europene de catre Consiliul Judetean 

Mehedinti in vederea dezvoltarii si modernizarii ambulatoriului de specialitate al Spitalului 

Judetean de Urgenta Dr.Tr.Severin. 

 monitorizarea derularii activitatilor de modernizare a Ambulatoriului de specialitate din 

cadrul Spitalului Orasenesc Baia de Arama, in semestrul I al anului 2015, acesta fiind dat 

in folosinta in luna august a anului 2015.  Reabilitarea a fost realizata prin accesarea 

fondurilor europene de catre Consiliul Local Baia de Arama. 

3. ASISTENTA MEDICALA PRIMARA SI DE SPECIALITATE 

 s-au evaluat şi identificat priorităţile în domeniul asistenţei medicale; 

 in prezent, in judet, asigura acordarea de servicii medicale primare 154 medici de familie 

aflati in relatie contractuala cu CASJ. 

 s-a  urmarit asigurarea si imbunatatirea asistentei medicale curative si profilactice, 

precum si accesibilitatea  pentru locuitorii intregului judet.   

 In vederea extinderii altor servicii de asistenta medicala s-au infiintat :  

  - 5 cabinete de medicina dentara, 4 cabinete de specialitate, 8 cabinete de medicina de   

              Familie 

   

 S-a realizat supravegherea activitatii de raportare şi monitorizare a bolilor cronice de 

către furnizorii de servicii medicale; 

 

 

Lista diagnosticelor pentru decesele evitabile utilizată de Levêque, Humblet şi Lagasse-BELGIA 

pentru Judetul Mehedinti 

I Boli sensibile la îngrijiri medicale 9 luni 

2015 

 

2014 

 

2013 

 

1 Infecţii gastro-intestinale 1012 1031 1102 ↑ 

2 Tuberculoză  249 200 286 ↓ 

3 Cancer de sân   899 881 837 ↑ 

4 Cancer de col şi corp uterin 675 662 638 ↑ 

5 Leucemii  19 15 20 ↓ 

6 Cardiopatia reumatismală cronică 1049 1069 1048 ↑ 

7 Hipertensiune şi boli cerebro –vasculare  35854 35169 33998 ↑ 

8 Boli respiratorii  40118 40221 39435 ↑ 

9 Ulcerul gastric şi duodenal  5046 5026 5047 ↓ 

10 Apendicita  198 194 185 ↑ 

11 Hernia abdominală  1704 1711 1630 ↑ 

12 Colecistita şi colelitiaza  747 789 761 ↓ 

13 Mortalitatea maternă  0 0 0 - 

14 Anomalii congenitale ale inimii şi vaselor 122 128 121 ↑ 

15 Mortalitate infantilă 0 – 1 8 7 15 ↓ 
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II Boli sensibile la promovarea sănătăţii     

1 Cancer trahee, bronhii şi pulmon   225 221 223 ↑ 

2 Boli ischemice ale inimii   13430 13160 12715 ↑ 

3 Ciroza ficatului   2537 2462 2327 ↑ 

4 Accidente datorate vehiculelor cu motor 169 145 180 ↓ 

                        

                              Alte boli netransmisibile cu pondere crescuta:  

1 Diabet 8912 7606 6645 ↑ 

2 Obezitatea 16124 16056 15905 ↑ 

                    

                    Lista bolilor  care pot intra în categoria celor generatoare de decese evitabile, în România, a 

fost stabilită pornind de la cea recomandată de O.M.S., ele fiind subîmpărţite în decese care pot fi 

prevenite prin influenţarea stilului de viaţă şi decese care pot fi prevenite prin măsuri de profilaxie 

secundară.             

 Primele cinci cazuri de imbolnaviri  in Judetul Mehedinti sunt: 

-   bolile aparatului respirator 

                    -   bolile aparatului circulator 

                    -   bolile  endocrine de nutritie si metabolism 

                    -   bolile aparatului digestiv 

                    -   bolile ficatului 

         Pentru perioada analizata se observa  o reducere  a cazurilor de tuberculoza,si o crestere a cazurilor 

de  boli respiratorii, hipertensiune şi boli cerebro –vasculare, celelalte imbolnaviri inregistrind mici 

variatii . 

         Evaluarea deceselor evitabile constituie o utilă metodă de măsurare a stării de sănătate a populaţiei 

şi impactului exercitat de sistemul de sănătate asupra acesteia (prin măsuri de profilaxie primară şi 

secundară), decesele evitabile reprezentind rezerva pentru scăderea ratei de mortalitate . 
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9 luni 2015 2014 2013

Infecţii gastro-intestinale 1012 1031 1102

Tuberculoză 249 200 286

Cancer de sân 899 881 837

Cancer de col şi corp uterin 675 662 638

Leucemii 19 15 20

Cardiopatia reumatismală cronică 1049 1069 1048

Hipertensiune şi boli cerebro –vasculare 35854 35169 33998

Boli respiratorii 40118 40221 39435

Ulcerul gastric şi duodenal 5046 5026 5047

Apendicita 198 194 185

Hernia abdominală 1704 1711 1630

Colecistita şi colelitiaza 747 789 761

Mortalitatea maternă 0 0 0

Anomalii congenitale ale inimii şi vaselor 122 128 121

Mortalitate infantilă 0 – 1 8 7 15

Cancer trahee, bronhii şi pulmon 225 221 223

Boli ischemice ale inimii 13430 13160 12715

Ciroza ficatului 2537 2462 2327

Accidente datorate vehiculelor cu motor 169 145 180

Diabet 8912 7606 6645

Obezitate 16124 16056 15905
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 S-a evaluat  asistenţa medicală acordată gravidei, lehuzei şi nou-născutului, urmarindu-

se permanenta imbunatatire a acesteia; 

 Intensificarea colaborării dintre medicii de familie si asistenții medicali  comunitari si 

mediatorii rromi. 

4.  ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA 

 A fost monitorizata permanent,  in scopul unei bune  desfasurari a activitatii si asigurarii  

accesului echitabil al populatiei la serviciile medicale. 

 S-au urmarit standardele de calitate si respectarea protocoalelor de interventii in unitatea 

de primiri urgente;  

 Urmarirea imbunatatirii timpilor de raspuns la solicitari printr-un management eficient al 

folosirii echipajelor Serviciului Judetean de Ambulanta si SMURD. 

Exista o rețea integrata a sistemului de urgenta care acoperă suprafața întregului județ, 

după cum urmează: 

 -  3 centre de permanenta fixe; 

  - dispecerat integrat cu :  

-  1 stație ambulanta Drobeta Turnu Severin 

                                          -  5 substații  ambulanta 

                                          -  5 puncte SMURD 

 La finalul anului 2015 Serviciul Judetean de Ambulanta Mehedinti dispunea de 3 masini 

tip C2, 22 ambulate tip B1/2, 9 autosanitare de transport si 3 masini destinate consultatiilor la 

domiciliu. 

- UPU/SMURD Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin 

Din martie 2013 functioneaza Dispeceratului Integrat al Inspectoratului pentru Situații de 

Urgenta si Ambulanta, fapt care a dus la o imbunatatire reala a timpului mediu de ajungere la 

caz. 
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5.ASISTENTA  SANITARA  

 

In anul 2015  functioneaza  la nivelul judetului Mehedinti: 

-  4 unitati sanitare cu paturi in sistem public; 

-  2 centre de sanatate multifunctionale, aflate in structura Spitalului Judetean de Urgenta 

Drobeta Turnu Severin; 

-  3 centre de permanenta in vederea asigurarii continuitatii asistentei medicale primara 

in afara orelor de program ale cabinetelor de medicina de familie; 

-  1 unitati sanitare cu paturi, sistem spitalizare de zi, in privat; 

-  141 cabinete de specialitate altele decat de medicina de familie. 

 Cele 4 unitati sanitare cu paturi in sistem public au aprobate de catre Ministerul Sanatatii 

un numar de 1449 paturi, din care 1316 paturi sunt contractate cu Casa de Asigurari de 

Sanatate Judeteana Mehedinti in sistem DRG, pentru spitalizare de zi avand contracte pentru 

133 paturi. 

  

6.IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR POLITICILOR DE SANATATE 

 

 in anul 2015 Directia de Sanatate Publica Mehedinti a primit vaccinuri incluse in 

Programul National de Imunizare si a incheiat contracte  cu medicii de familie si unitatile 

sanitare pentru distribuirea acestor vaccinuri. 

 au fost efectuate controale ale produselor si obiectivelor cu impact asupra sanatatii 

publice in toate domeniile de competenta; 

 au fost coordonate si organizate actiuni declansate in cadrul sistemelor de alerta. 

 au fost realizate campanii de imunizare conform Calendarului national de vaccinare; 

 laboratorul de microbiologie este acreditat Renar (certificat acreditare nr LI 

38/05.12.2012) pentru 26 proceduri; 

 In vederea aplicarii Ordinului MF nr.946/2005, cu modificarile si completarile ulterioare si 

Ord. SGG nr. 400/2015, in cursul anului 2015 s-a continuat procesul de dezvoltare si 

perfectionare a sistemului de control intern/managerial din cadrul Directiei de Sanatate 

Publica Mehedinti in vederea dezvoltarii acelor instrumente de control intern ce permit 

detinerea unui bun control asupra functionarii entitatii in ansamblul ei, precum si a 

fiecarei activitati/operatiuni in parte, asupra utilizării resurselor financiare, materiale, 

umane, informatice ale instituţiei, astfel încât să se asigure servicii de sănătate publică 

moderne şi eficiente compatibile sistemului European. 

S-au intreprins urmatoarele actiuni: 

-s-a elaborat si aprobat programul de dezvoltare a sistemului de control 

intern/managerial pe anul 2015; 

-s-a continuat procesul de inventariere a activitatilor procedurabile (314 activitati 

procedurabile in total); 

-s-a continuat procesul de elaborare de proceduri operationale si generale (122 

proceduri operationale elaborate in total); 
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-s-a continuat procesul de identificare si evaluare riscuri pe fiecare compartiment (888 

riscuri identificate in total). 

Din totalul de 25 de standarde de control intern s-a reusit implementarea a 18 standarde. 

Gradul de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial cu standardele de 

control/intern/managerial, in raport cu numarul de standarde implementate: sistemul este partial 

conform. Pana la data de 08.02.2016, se va finaliza procesul de autoevaluare a sistemului 

propriu de control intern/managerial conform Ord. SGG nr. 400/2015. 

 

 PRINCIPALELE PROBLEME IDENTIFICATE IN ANUL 2015 

 

- Insuficienta personalului de specialitate coroborata cu volumul mare de activitate, care 

determina intarzieri in atingerea obiectivelor si care afecteaza calitatea rezultatelor, 

antrenand suprasolicitarea personalului existent; 

- Lipsa fondurilor necesare achizitionarii unor aparate (gaz cromatograf si spectofotometru cu 

absorbtie atomica) din dotarea laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica 

din cadrul DSP- Mehedinti. 

 

 

CAPITOLUL 2 – BIROU  RESURSE UMANE 

 

Sinteza activitatii in anul 2015 a biroului RUNOS cuprinde urmatoarele  activitati : 

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

si promovarea personalului; 

 a raspuns adreselor transmise de unitatile sanitare publice cu paturi din judetul Mehedinti 

al caror management a fost preluat de catre autoritatile publice locale  si din subordine 

cu privire la diferitele probleme aparute in activitate; 

 a elaborat si inaintat Ministerului Sanatatii propuneri privind modificarea structurii 

organizatorice a unitatilor sanitare din judetul Mehedinti  cu documentatiile aferente; 

 a atribuit codul de parafa pentru medicii care au indeplinit conditiile legale de libera 

practica - cu precizarea ca in conformitate cu prevederile art 22 alin. (1) din 

O.G.nr.18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, dobandirea dreptului de 

libera practica se face dupa promovarea examenului de medic specialist ; 

 a  efectuat inscrieri la concursul de intrare in rezidentiat, sesiunea noiembrie 2015, 

pentru unitatile sanitare din judetul Mehedinti – centralizarea si verificarea tabelelor cu 

candidatii inscrisi, redactarea in ordine alfabetica a listei finale cu candidatii inscrisi la 

concurs si comunicarea listei Ministerului Sanatatii; 

 a asigurat intocmirea documentatiei necesare 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; 
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 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 Mehedinti; 

 a colectat, verificat si transmis Ministerului Sanatatii - situatia posturilor neocupate pe 

unitati sanitare si pe categorii de functii pentru medici, farmacisti, personal sanitar 

mediu/asistenti cu studii superioare, personal sanitar auxiliar, soferi autosanitara/ 

ambulantieri – situatia deficitului de personal pe unitati sanitare si categorii de 

personal, centralizat la nivelul judetului; 

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

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

pentru unitatile al caror management a fost transferat la autoritatile administratiei publice 

locale; 

 a comunicat Ministerului Sanatatii date referitoare la situatia posturilor neocupate pe 

unitati sanitare si pe categorii de functii centralizat la nivelul judetului pentru posturile 

deblocate de Ministerul Sanatatii; 

 a comunicat Ministerului Sanatatii la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei 

Sociale ,datele segregate pe criteriu sex (femei/barbati) privind numarul si tipul 

posturilor, ocupate sau vacante aflate la nivelul 2 (dupa cel al demnitarilor) : director, 

sef serviciu, sef birou; 

 a comunicat Ministerului Sanatatii situatia privind numarul de posturi repartizat conform 

OMS nr. 1085/2010, salariul de baza in luna decembrie 2010 conf. Legii nr. 284/2010 si 

Legii nr. 285/2010, fond salarii de baza, salariul mediu de baza; 

 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 transmis ori de cate ori a fost cazul sau la solicitarea Agentiei Nationale a 

Functionarilor Publici, situatia privind respectarea codului de conduita a functionarilor 

publici, inclusiv regimul incompatibilitatilor si al conflictului de interese; 

 a gestionat declaratiile de avere si interese ale  functionarii publici din cadrul Directiei de 

Sanatate Publica Mehedinti; 

 a  actualizat  permanent baza de date pentru functiile publice si functionarii publici proprii 

( in numar de 40 ); 

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

Sanatatii si institutiile publice locale;  

 a verificat, avizat si actualizat periodic  statul de functii al Centrului Judetean de 

Aparatura Medicala – unitate sanitara in subordinea Directie de Sanatate Publica 

Mehedinti – in limita numarului de posturi normate ,cu respectarea limitelor salariale din 

legislatia specifica si incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli potrivit sursei de 

finantare, aprobat pe anul 2015; 
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 a urmarit respectarea prevederilor legale privind salarizarea unitara in baza Legii nr. 

284/2010 si Legii nr. 285/2010, Legii 283/2011, OUG 84/2012 si OUG 103/2013 -  

intocmirea lunara a statelor de plata si acordarea altor drepturi salariale; 

 a pus in aplicare prevederile Ordinului comun MS-CNAS nr.843/491/06.07.2015, privind 

asimilarea functiilor si salariilor din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a 

municipiului Bucuresti cu functiile si nivelul de salarizare al acestora din cadrul caselor de 

asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, precum si stabilirea nivelului 

concret al drepturilor salariale, precum si ale Legii 293/2015 privind aprobarea OUG 

35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor 

publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind 

infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte; 

 a asigurat secretariatul şi participarea în cadrul comisiilor de concurs şi comisiilor de 

contestaţii pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de 

funcţionari publici şi personal contractual;  

 a iniţiat şi supus aprobării acte administrative, după cum urmează: 

1. dispozitii privind numirea, eliberarea/încetarea, suspedarea, promovarea, detaşarea, 

reîncadrarea, transferul, mutările şi privind modificarea raporturilor de serviciu/muncă 

pentru personalul din aparatul propriu;  

2. dispozitii pentru stabilirea/majorarea cuantumului salariilor brute lunare de bază, 

precum şi adeverinţe privind completarea vechimii în muncă a salariaţilor;  

3. dispozitii privind numirea şi eliberarea din funcţie a membrilor comitetului director 

intermar al Serviciului Judetean de Ambulanta Mehedinti, cu avizul Ministerului Sănătăţii, 

conform Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 

 a organizat, în urma aprobării conducerii instituției, concursuri pentru promovarea în grad 

profesional superior celui deţinut, drept urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege;  

 a întocmit, modificat şi actualizat baza de date a funcţionarilor publici în colaborare cu 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum și actualizarea registrului de evidenţă 

electronică REVISAL pentru personalul contractual;  

 a înregistrat şi înaintat declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici din 

aparatul propriu, Agenţiei Naţionale de Integritate, și s-au transmis spre publicare pe site-

ul DSP Mehedinti;  

 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 asigurat desfasurarea activitatii de secretariat, predarea-primirea corespondentei 

institutiei prin posta si posta rapida, transmiterea situatiilor operative catre Ministerul 

Sanatatii , ANFP si institutiile publice locale; 

 a tinut evidenta in registrul unic al persoanelor venite in audienta la conducerea Directiei 

de Sanatate Publica Mehedinti , problemele solicitate si solutiile date; 

 a tinut evidenta constatarilor si a raspunsurilor , la sesizarile cetatenilor; 

 a tinut evidenta deplasarilor in teren a salariatilor si elibereaza ordine de deplasare. 
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CAPITOLUL  3 - COMPARTIMENT JURIDIC 

 

Au fost avizate, la cererea conducerii, actele care pot angaja raspunderea patrimoniala a 

Directiei de Sanatate Publica Mehedinti, precum si orice alte acte care produc efecte juridice.  

        S-a  participat la negocierea si incheierea contractelor, impreuna cu compartimentele de 

specialitate, in care Directia de Sanatate Publica Mehedinti este parte si au fost avizate pentru 

legalitate un numar de 47 de contracte. 

         S-au redactat cererile de chemare in judecata, de exercitare a cailor de atac cu aprobarea 

conducerii directiei de sanatate publica.      

 S-au reprezentat si aparat interesele Directiei de Sanatate Publica Mehedinti in fata 

instantelor judecatoresti, in baza delegarii de catre conducerea institutiei.   

     In cursul anului s-a urmarit si transmis organelor de conducere si serviciilor interesate 

noile acte normative aparute si atributiile ce le revin din acestea.  

       S-a asigurat participarea in comisii impreuna cu alti salariati ai institutiei si s-au intocmit 

note de constatare si procese verbale.  

    A fost asigurata consultanta juridica tuturor compartimentelor institutiei. 

  In cursul anului 2015, consilierul juridic a reprezentat si asigurat interesele institutiei in 

25 de dosare aflate pe rolul instantei.  

 Au fost  avizate pentru legalitate un numar de 267 dispozitii. 

 

 

CAPITOLUL 4 - COMPARTIMENT AVIZE/AUTORIZARI 

 

     Compartimentul avize/autorizari are ca proceduri administrative de reglementare 

urmatoarele:  

 autorizarea sanitara a functionarii in baza declaratiei pe proprie raspundere; 

 autorizarea sanitara a functionarii in baza referatului de evaluare; 

 certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica si a altor reglementari 

legale specifice domeniului de activitate supus procedurii, la cererea titularilor de 

activitate; 

 asistenta de sanatate publica la cererea persoanelor fizice si juridice 

 Documentatiile se depun la Compartimentul avize-autorizari unde, se verifica, se 

inregistreaza si se repartizeaza catre compartimentele de specialitate  din cadrul 

compartimentului de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile. In anul 2015, au 

fost inregistrate 550 de cereri privind procedurile de reglementare sanitara pentru proiectele de 

amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor cu risc pentru starea de 

sanatate a populatiei. 

  Activitatea compartimentului in anul 2015, conform Ord. M.S. 1078/2010   a fost 

urmatoarea : 
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1. primirea, verificarea şi înregistrarea cererilor şi documentaţiilor pentru toate procedurile 

de reglementare în ceea ce priveşte proiectele de amplasare, construcţie şi amenajare a 

obiectivelor şi activitãţilor cu risc pentru sanatatea populatiei in numar de 680; 

2. repartizarea documentaţiilor primite, verificate si inregistrate cãtre structurile de 

specialitate; 

3. eliberarea documentelor de reglementare în termenele stabilite de legislaţia în vigoare, in 

numar de 680 documente; 

4. raspunde de managementul informatiilor privind documentele de reglementare pe care le 

gestioneaza permanent; 

5. înregistrarea  declaraţiilor pe propria rãspundere şi transmiterea acestora catre serviciul 

de control în sãnãtate publicã in numar de 1520; 

6. asigura inregistrarea cabinetelor medicale, in conformitate cu legislatia in vigoare in 

numar de 16 inregistrari; 

7. gestioneaza baza de date pentru documentele de reglementare eliberate si o transmite 

periodic serviciului de control in sanatate publica – 6 raportari; 

8. oferirea  informaţiilor , la solicitare, asupra procedurilor de reglementare a obiectivelor şi 

activitãţilor; 

9. intocmeste si elibereaza autorizatia de libera practica pentru angajatii din unitatile 

sanitare, publice si private, din teritoriul arondat directiei de sanatate publica judetene si a 

municipiului Bucuresti, indiferent de subordonarea acestor unitati, altii decat medicii 

dentisti, farmacisti, precum si asistentii medicali si moaselor in numar de 13 autorizatii. 

 

 

CAPITOLUL 5 -  COMPARTIMENT DE STATISTICA / INFORMATICA IN  

SANATATE PUBLICA 

 

Activitatea  desfasurata in Comp. Statistica si Informatica  in Sanatate Publica are  2 

componente : 

-activitatea de Informatica; 

-activitatea  de Statistica  Medicala. 

     Compartimentul statistica/informatica in sanatate publica este responsabil pentru 

organizarea bazelor de date judetene, verificarea si codificarea informatiilor medicale, in 

conformitate cu reglementarile specifice in vigoare, le transmite Ministerului Sanatatii, pentru 

decizii majore de politica sanitara si pentru raportarile necesare organismelor Uniunii Europene 

si Organizatiei Mondiale a Sanatatii;  

    In acest sens: 

          -pune la dispozitia tuturor compartimentelor interne interesate toate datele solicitate si 

pune la dispozitia structurilor externe directiei de sanatate publica judetene si a municipiului 

Bucuresti date statistice medicale, cu acordul conducatorului directiei si in conformitate cu 

legislatia in vigoare 
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           - colaboreaza cu celelalte structuri ale directiei de sanatate publica judetene pe probleme 

legate de statistica medicala;  

          - transmite informari operative, in timp real, persoanelor cu atributii de decizie;  

      - colaboreaza cu structurile responsabile pentru supravegherea si controlul bolilor 

transmisibile si netransmisibile in realizarea rapoartelor periodice, precum si a prognozelor;  

      - organizeaza sistemul de evidenta primara si raportarea statistica sanitara la nivelul 

cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare a unitatilor sanitare;  

        -centralizeaza si trimite la structurile superioare fisele privind cazurile de TBC, active, 

incidenta  ,evaluarea tratamentului ,liste nominale cu bolnavii confirmati si raportarea deceselor 

prin TBC precum si fisele de declarare a cazului nou de ITS; 

          - asigura intretinerea tehnicii de calcul  accesibilitatii la sitemul informational electronic 

(posturi acces internet ,e-mail ,programe legislative ,e-licitatie ,servere de stocare a datelor) din 

cadrul compartimentelor si ofera asistenta tehnica pentru implementarea lucrarilor ce trebuie 

realizate ; 

     -colaboreaza in vederea realizarii darilor de seama privind principalii indicatori ai starii de 

sanatate (partea de vaccinari-rapelari, infectii  intraspitalicesti, boli infectioase si parazitare etc) 

si a sintezelor anuale privind starea de sanatate; 

           -furnizeaza date din sintezele si darile de seama realizate privind starea de sanatate a 

populatiei date centralizate de la medicii de familie si de la unitatile medicale cu paturi  pentru 

realizarea  anumitor lucrari solicitate de Institutul National de Sanatate Publica si/sau structurilor 

sale regionale, Ministerul Sanatatii sau alte institutii ; 

           -realizeaza lunar sinteza actiunilor prevazute in planul trimestrial si stadiul de 

implementare a acestora precum si justificarea nerealizarilor ; 

          -instruirea personalului implicat in realizarea Registrelor nationale pentru utilizarea 

aplicatiilor;  

    -posteaza pe site-ul institutiei : 

 -materiale si communicate ale compartimentelor de supraveghere catre institutii 

medici de familie,populatie (metodologiile de supraveghere pentru bolile 

transmisibile si etransmisibile,instructiunile de utilizare a vacinurilor,masuri si 

proceduri de lucru pentru diferite alerte monitorizarea apei la nivelul judetului etc.) 

 -campanii, microproiecte, anunturi, comunicate realizate de compartimentul de 

promovarea sanatatii  

           Activitatea  de Statistica  Medicala  s-a  desfasurat comform prevederilor  Legii nr. 

226/2003, cu privire la organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania si a 

regulamentului  de functionare a  DSP. 

Fiindca  legea  amintita prevede ca  personalul din serviciile  de statistica raspunde 

solidar cu  coducatorul  unitatii de exactitatea  datelor  inscrise in darile  de seama statistice si 

situatiile statistice oficiale, s-a urmarit in  permanenta punerea  in aplicare a prevederilor  legale 

privind intocmirea  evidentelor primare la  nivelul  tuturor unitatilor sanitare din judetul  Mehedinti   

cit  si raportarea  datelor solicitate la termenele stabilite . 

In  anul  2015 compartimentul a primit si a prelucrat rapoarte de : 

-activitate ; 
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-morbiditate ; 

-personal ; 

-cheltuieli ; 

-situatii operative de la cele 3 spitale, SAJ Mehedinti, CJAM Mehedinti, 127 cabinete medicale 

individuale ale medicilor de familie, 49 cabinete stomatoogice, 19 cabinete de specialitate, 2 

cabinete sanatate mintala, 3 dispensare TBC, 2 cabinete port, 2 unitati medico sociale pentru 

unitatile publice si pentru unitatile private: 6 cabinete de medicina generala, 33 cabinete de 

medicina de familie, 76 de farmacii, 22 puncte farmaceutice, 1 drogherie, 63 cabinete 

stomatologice, 122 cabinete de specialitate, 16 laboratoare medicale si 12 de tehnica dentara. 

-Colectarea datelor necesare si introducerea acestora in vederea elaborarii strategiei nationale 

de sanatate. 

 S-a urmarit  ca raportarea tuturor activitatilor sa fie conforma  cu  structura  avizata  de 

Ministerul Sanatatii.  

  Datele  statistice  colectate au  fost verificate (logic si matematic), centralizate si    

transmise  la  termenele prevazute in calendarul  anual  de predare a  lucrarilor. 

  S-au  asigurat datele statistice necesare cunoasterii starii de sanatate a  populatiei din 

judetul  Mehedinti si informarea factorilor decidenti, privind : 

              -fenomenele demografice ; 

              -situatia morbiditatii inregistrate la  locuitorii judetului ; 

              -situatiile privind activitatea  unitatilor  sanitare si indicatorii specifici realizati.  
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  PRINCIPALII INDICATORI DEMOGRAFICI  ANUL 2014 COMPARATIV CU ANUL 2013 

 

 
Perioada Natalitatea Mortalitatea 

generala 

Spor 

natural 

Mortalitatea 

infantila 

0 -1 an 

Mortalitatea 

precoce 

0 -6 zile 

Mortalitatea 

neonatala 

0 -27 zile 

Mortalitatea 

Postneonatala 

28 -11 luni 

Mortalitatea 

Postinfantila 

1 -4 ani 

Mortinatalitatea 

( nascuti morti) 

Mortalitatea 

perinatala 

Anul 

2014 

2049 

7,00‰ 

3857 

13,17‰ 

- 1808 

-6,17‰ 

7 

3,42‰ 

3 

1, 46‰ 

3 

1,46 ‰ 

4 

1,95‰ 

1 

0,10‰ 

7 

3,40 ‰ 

10 

4,86‰ 

Anul 

2013 

2512 

8,58‰ 

3696 

12,62‰ 

-1184 

-4,04‰ 

15 

5,97‰ 

7 

2,79‰ 

9 

3,58 ‰ 

6 

2,39‰ 

4 

0,40‰ 

11 

4,36 ‰ 

18 

7,13‰ 

Tendinta ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
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     PRINCIPALII INDICATORI DEMOGRAFICI  ANUL 2015 COMPARATIV CU ANUL 2014 

 

 
Perioada Natalitatea Mortalitatea 

generala 

Spor 

natural 

Mortalitatea 

infantila 

0 -1 an 

Mortalitatea 

precoce 

0 -6 zile 

Mortalitatea 

neonatala 

0 -27 zile 

Mortalitatea 

Postneonatala 

28 -11 luni 

Mortalitatea 

Postinfantila 

1 -4 ani 

Mortinatalitatea 

( nascuti morti) 

Mortalitatea 

perinatala 

9luni 
2015 

1592 
7,26‰ 

2874 
13,11‰ 

-1282 
-5,85‰ 

6 
3,76‰ 

5 
3,14‰ 

5 
3,14‰ 

1 
0,62‰ 

1 
0,09 ‰ 

8 
5,00 ‰ 

13 
8,12‰ 

9luni 
2014 

1246 
5,6‰ 

2865 
13,1‰ 

- 1619 
-7,3‰ 

6 
4,8‰ 

2 
1,6‰ 

2 
1,6 ‰ 

4 
3,2‰ 

1 
0,1‰ 

7 
5,5 ‰ 

9 
7,1‰ 

Tendinta ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ - ↑ ↑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistica s-a efectuat pentru primele 9 luni ale celor 2 ani deoarece la data elaborarii 

raportului de activitate nu erau centralizate datele trim IV 2015. 
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Evolutia natalitatii in judetul Mehedinti perioada 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalitatea in Judetul Mehedinti este in scadere fata de  2013 (8,58‰) si se apropie de  

media nationala  (8,3‰ )  a anului 2014, la noua luni  2015  avind valoarea 7,26‰ .  
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Evolutia mortalitatii generale in judetul Mehedinti perioada 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortalitatea generala in Judetul Mehedinti se mentine constanta peste media tarii     

( 11.4‰)  in anul 2014 ,variind intre 12.62‰ si 13.11‰. 
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Evolutia sporului natural in judetul Mehedinti perioada 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporul natural in toata aceasta perioada a fost negativ cu variatii inte –4,04‰ si –5.85‰ 

valoarea minima situindu-se la 9 luni  2014  -7.3‰ , sub valoarea nationala –3,1‰ in anul 2014. 
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Evolutia mortalitatii infantile in judetul Mehedinti perioada 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortalitatea infantila in toata aceasta perioada are o scadere de la  5,97‰ in anul 2013 

la 3.76‰  la noua luni  2015  media pe  tara avind o valoare de 9.01‰ . 
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Evolutia mortalitatii precoce 0-6 zile in judetul Mehedinti perioada 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortalitatea precoce 0-6 zile are un traseu  descendent  de la 2.79‰ in anul 2013 , la 

1.46‰  in 2014 , iar apoi unul ascendent  atingind valoarea de 3.14‰ la noua luni  2015.  
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Evolutia mortalitatii neonatale 0-27 zile in judetul Mehedinti  perioada 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortalitatea neonatala 0-27 zile scade de la 3.58‰ in anul 2013 la valoarea  de 1.46‰ in 

2014, dupa care creste la 3.14 la 9 luni 2015.  
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Evolutia mortalitatii postneonatale  in judetul Mehedinti  perioada 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortalitatea Postneonatala inregistreaza o valoare maxima in 2013 (2.39‰ ), scade la 

1.95‰ in anul 2014  iar la 9 lunil 2015 inregistreaza valoarea de 0.62‰ .  
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Evolutia mortalitatii postinfantile 1-4 ani in judetul Mehedinti  perioada 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Mortalitatea Postinfantila inregistreaza  o valoare de ( 0.4‰ ) in anul 2013 , este 

constanta  pe parcursul anului 2014 (0.1‰) , inregistrind o mica scadere la 9 luni  2015 (0.1‰ ).  
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Evolutia mortinatalitatii  in judetul Mehedinti  perioada 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mortinatalitatea inregistreaza o valoare  de (4.36‰) in 2013 , urmind o scadere la ( 3.4‰) in 

2014  si o crestere la 9 luni  2015  (5.00‰). 
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Evolutia mortalitatii perinatale  in judetul Mehedinti  perioada 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortalitatea perinatala scade de la (7.13‰ ) in 2013 la (4.86‰) in 2014 ,inregistrind 

valoarea maxima la 9 luni  2015  ( 8.12‰). 
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CAPITOLUL 6 - COMPARTIMENT DE SUPRAVEGHERE 

EPIDEMIOLOGICA SI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE 

 

  

 Programul national de imunizare  

- Asigurarea transportului,depozitarea si distribuirea vaccinurilor –s-a realizat prin   actiuni 
lunare. 

- Verificarea conditiilor de pastrare,inregistrare si raportare a vaccinurilor – s-a realizat prin  
controale la nivelul cabinetelor medicilor vaccinatori. 

- Instruirea personalului medical vaccinator si a mediatorilor sanitari cu privire la modul de 
realizare si raportare a vaccinarilor – s-a realizat inaintea fiecarei actiuni de 
imunoprofilaxie prin instructaje, informari scrise transmise on-line, comunicari directe si 
prin verificarea cunostintelor personalului medical cu ocazia controalelor la cabinetele 
medicilor vaccinatori. 

- Verificarea si validarea catagrafiilor transmise de medicii vaccinatori si estimarea cantitatii 
vaccinurilor necesare pentru imunizarea copiilor s-a realizat prin   actiuni lunare.    

- Realizarea anchetelor de estimare a acoperirii vaccinale, conform  metodologiei unice si 
raportarea acestora la CNSCBT si CRSP Bucuresti – desfasurate in lunile februarie si 
august 2015. Rezultatele sunt: la varsta de 18 luni, 83,9% din copii sunt complet vaccinati 
iar la varsta de 24 luni 86,54% din copii sunt complet vaccinati. 

- Verificarea si validarea lunara a rapoartelor RENV prezentate de medicii vaccinatori  
- Asigurarea functionarii sistemului de supraveghere a RAPI prin informarea personalului 

medical privind aplicarea metodologiei de supraveghere. 
- In cursul anului 2015 s-au realizat un numar 19729 de vaccinari obligatorii la copii, 560 de 

vaccinari antitetanice la gravide si 9172 vaccinari antigripale. 
- DSP MH a decontat vaccinarile efectuate de catre medicii de familie in baza contractelor 

de prestari servicii incheiate intre DSP si acestia. 
Problemele aparute in derularea PN I.1 in cursul anului 2015 au fost reprezentate de lipsa 

continuitatii in aprovizionarea cu vaccinurile solicitate (vaccin antihepatita B, vaccin hexavalent, 
ROR) si scaderea numarului de elevi vaccinati din cauza neprezentarii acestora la cabinetul 
medicului de familie, in vederea vaccinarii.  
 

Programul national  de boli transmisibile  

Subprogramul de supraveghere şi 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 Hotărârii nr.589/2007 privind stabilirea metodologiei de 

raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile, ale Ordinului 

ministrului sănătăţii nr.1466/2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice 

de raportare a bolilor transmisibile şi metodologiile specifice de supraveghere elaborate 

de CNSCBT – s-a realizat pentru cele 140 de cazuri de boli transmisibile prioritare, dupa 

cum urmeaza: 

 17 cazuri scarlatina, din care 6 au fost confirmate prin analize de laborator 

 9 cazuri de sifilis recent, toate confirmate prin analize de laborator 

 3 cazuri de shigelloza, toate confirmate prin analize de laborator 
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 2 cazuri de rujeola, din care 1 investigat serologic si infirmat si 1 neivestigat serologic 

 1 caz de antrax , investigat prin laborator si infirmat 

 3 cazuri de rubeola din care 1 investigat serologic si infirmat si 2 neivestigate serologic 

 8 cazuri de meningite virale, toate confirmate prin analize de laborator  

 6 cazuri de meningite bacteriene din care 5 confirmate prin analize de laborator si 1 

diagnosticat clinic 

 5 cazuri de infectie urinara, toate diagnosticate clinic 

 21 cazuri de salmonelloza, toate confirmate prin analize de laborator 

 3 cazuri de encefalite infectioase primare, toate confirmate prin analize de laborator 

 1 caz de tuse convulsiva, investigat serologic si infirmat 

 2 cazuri de meningita TBC, 1 investigat prin laborator si infirmat si 1 aflat in lucru 

 4 cazuri de meningite West Nile, toate investigate prin laborator, cu rezultat pozitiv 

 48 cazuri de toxiinfectie alimentara  

 1 caz de infectie gonococica, confirmat prin analize de laborator 

 2 cazuri de leptospiroza, investigate prin laborator, cu rezultat negativ 

 1 caz de boala meningococica, confirmat prin analize de laborator 

 3 cazuri de hepatita acuta virala A , confirmate prin analize de laborator 

Pentru fiecare dintre cazuri, functie de specificul bolii si a caracteristicilor epidemiologice, 

CSCBT a instituit masuri de izolare si investigare prin laborator, identificarea si 

supravegherea clinica a contactilor ± verificarea antecedentelor de boala si a celor 

vaccinale, masuri de dezinfectie in focar, feedback informational medic specialist/medic 

epidemiolog DSPJ/CRSP/CNSCBT  

 Instituirea şi aplicarea de măsuri de prevenire şi control a 2 focare de toxiinfectie 

alimentara, unul care a totalizat 47 de cazuri de imbolnavire si care a izbucnit in localitatea 

Dumbrava, jud. Mehedinti si unul care a totalizat 26 de cazuri si care a izbucnit in 

localitatea Baile Herculane, jud. Caras Severin . 

 Organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar cu privire la prevenirea, 

depistarea, raportarea şi controlul bolilor transmisibile, precum şi cu privire la vaccinarea 

populaţiei din grupele expuse la risc sau din comunităţi greu accesibile – s-au realizat prin 

informari scrise transmise on-line    

 Achiziţionarea de  teste şi reactivi pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare (pentru 

diagnosticul de laborator al sifilisului, BDA si scarlatinei ) 

 Asigurarea de vaccinuri tifoidic, hepatitic A pediatric, hepatitic  B pentru adult, 

dezinfectante, materialele sanitare, echipamentele de protecţie necesare pentru 

intervenţie în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situaţii de risc 

epidemiologic  

 Asigurarea schimbului de informaţii specifice şi colaborare interjudeţeană în probleme de 

epidemiologie (realizate cu DSP Dolj, Timis, Caras Severin si Institutul de Boli Infectioase 

Matei Bals Bucuresti) 

 Participarea la sesiuni de instruire organizate de CNSCBTsi/sau CRSP 

 Participarea la realizarea studiului de seroprevalenta pentru hepatita acuta virala A 

organizat de INSP prin CNSCBT , conform metodologiei de derulare a studiului; 
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 Raportarea indicatorilor subprogramului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile 

prioritare - s-a realizat trimestrial si anual 

 

Subprogramul de supraveghere si control al infectiei HIV   
- Depistarea infectiei HIV/SIDA in randul populatiei generale precum si la grupele de risc si 

alte categorii prin efectuarea de teste HIV tip ELISA in cadrul laboratorului DSP. S-au 
testat 198 persoane, din care 1 pozitiva. 

- S-a realizat distribuirea la maternitati a testelor rapide pentru testarea gravidelor inainte de 
nastere.S-au testat 1352 gravide  cu teste rapide (din care 2 pozitive), reprezentand 
77,34% din totalul gravidelor din judet.  

- S-au raportat catre Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals a situatiei 
testarilor HIV efectuate la nivel judetean (lunar). La nivelul judetului s-au testat 7083 
persoane, din care 1716 in cadrul PN I.3 si 5367  in laboratoare private.  

- S-au colectat din teritoriu raportarile privind screeningul HIV, s-au analizat rezultatele si 
trimis indicatorii, precum si rezultatele analizei efectuate catre unitatea de asistenta 
tehnica si management al programului 

- S-au colectat fisele de raportare a cazurilor noi de HIV. Nr. total cazuri HIV/SIDA in 
evidenta = 31, din care in 2015 s-au depistat 3 cazuri noi. 

 

Subprogramul de supraveghere si control a tuberculozei   

 Efectuarea, în cadrul programului de prevenire şi control al infecţiei cu HIV, a testarilor 

HIV pentru pacienţii suspecţi/confirmaţi cu tuberculoză, pentru unităţi medicale care nu 

au posibilitatea de testare HIV – 151 de pacienti testati, pozitivi 0 (zero) 

 Colaborarea cu reţeaua de pneumoftiziologie la instruirea personalului medical pentru 

aplicarea prevederilor programului; 

 Monitorizarea la nivel judeţean a derularii programului, în colaborare cu medicul 

coordonator judeţean TB; 

 Asigurarea împreună cu coordonatorul tehnic judeţean a repartiţiei fondurilor alocate 

programului, pentru unităţile sanitare de pneumoftiziologie din judeţ; 

 Asigurarea, împreună cu coordonatorul tehnic judeţean, a corectitudinii în înregistrarea și 
raportarea datelor epidemiologice privind infecția TB, precum și a indicatorilor specifici 
programului. 

 Activitatea curenta in cadrul programului de prevenire, supraveghere si control al 

tuberculozei, ce are ca obiective generale reducerea prevalentei si a mortalității TB, menținerea 

unei rate de depistare a cazurilor noi de TB pulmonara pozitiva la microscopie, tratamentul 

bolnavilor cu tuberculoza si menținerea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB 

pulmonara, s-a desfasurat normal in cursul anului 2015, fara sincope datorate lipsei de 

finantare, inregistrandu-se o usoara crestere a prevalentei bolii fata de anul 2014. 

a) Numărul persoanelor examinate pentru depistarea cazurilor de infecție/îmbolnăvire de TB 

(suspecți, simptomatici, contacta, grupuri cu risc crescut) =    2567, din care: 

 -nr. contacta/grupe la risc examinați =  1710       

 -nr. suspecți examinați = 857 

b) Numărul de persoane care beneficiază de chimioprofilaxie = 219 

c) Număr IDR cu PPD efectuate = 265, din care: 
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 -nr. IDR la suspecți = 88 

 -nr. IDR la contacti/grupe la risc = 177 

d) Numărul pacienților TB tratați =   366, din care TB MDR/XDR = 18 

e) Numărul pacienților cu MDR TB in faza intensiva tratați = 8 

f)  Numărul pacienților cu MDR TB in faza de continuare tratați = 10 

g) Alte activitati (vizite de monitorizare a activităților din cadrul subprogramului la cabinetele 

medicilor de familie din teritoriul arondat/supervizare program TB la nivel de județ de către 

coordonatorul județean TB) =  168, anchete epidemiologice = 259. 

 Mentionam faptul ca datele sunt la nivelul trim. III 2015, la data realizarii raportului de 

activitate, datele pentru trim. IV nefiind centralizate la aceasta data. 

 

Programul National de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale 

 Supravegherea implementarii la nivelul unitatilor sanitare a normelor privind prevenirea si 

controlul infectiilor nosocomiale 

 Inregistrarea, validarea si transmiterea saptamanala si lunara catre CRSP Bucuresti a 

fiselor de supraveghere a cazurilor de infectii cu Clostridium dificile depistate in spitale. 

Total cazuri inregistrate  113. 

 Centralizarea, validarea si transmiterea lunara la CRSP Bucuresti a indicatorilor fizici 

privind infectiile nosocomiale inregistrate in spitalele din judet – total 60 cazuri inregistrate. 

 Acordarea asistentei de specialitate la solicitarea unitatilor sanitare, din sectorul public si 

privat, in vederea implementarii masurilor specifice pentru prevenirea si controlul infectiilor 

nosocomiale . 

 Avizarea planurilor de supraveghere a infectiilor nosocomiale elaborate la nivelul unitatilor 

sanitare cu paturi. 

     

Notă:   Judetul Mehedinti nu este desemnat ca judet sentinelă 

 

 

CAPITOLUL 7 - COMPARTIMENT DE EVALUARE A FACTORILOR  

DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA 

  

    Activitatea compartimentului s-a desfăşurat conform planului de muncă anual, 

respectandu-se metodologiile transmise de Institutul National de Sanatate Publica si Centrele 

Regionale de Sanatate Publica. 

 

     I. In cadrul Programului National de monitorizare a factorilor determinanti din mediul 

de viata si munca  au fost realizate urmatoarele acţiuni specifice de evaluare a efectelor 

factorilor de risc din mediu pentru starea de sănătate : 

 

 

Monitorizarea calităţii apei destinată consumului uman în mediul urban şi rural   
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Supravegherea calitatii apei potabile: - s-au prelevat  1003  probe de la nivelul 

instalatiilor centralizate de alimentare cu apa cat si de la nivelul instalatiilor locale-fantani 

publice pentru determinarea parametrilor microbiologici,din care 142  probe neconforme,  

neconformitatile fiind date de NTG, coliformi totali, coliformi fecali si streptococi fecali si 949 

probe pentru determinarea parametrilor fizico-chimici din care 161 probe neconforme, 

neconformitatile fiind in primul rând date  de lipsa sau concentratia sub limita a dezinfectantului 

rezidual precum si de depasiri la nitrati, mangan si amoniac. 

        Pentru toate neconformitatile s-au înaintat adrese cu recomandari si termene la toti 

producatorii de apa si primării, înstiintându-se in acelasi timp Serviciul Control in Sanatate 

Publica Mehedinti şi medicii de familie din localitatile respective.  

             

Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor din aerul ambiant in mediul 

urban si a aerului interior in institutii publice - are ca scop corelarea indicatorilor de 

sanatate care pot fi influentati de poluarea aerului cu nivelele principalilor poluanti din aerul 

ambiant inregistrate in zonele urbane, fiind completate anexele corespunzatoare metodologiei. 

            

Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acuta infantile generate de apa 

de fântâna: in anul 2015 s-au inregistrat 9 cazuri de intoxicatii acute cu nitriti, toate in mediul 

rural, sursa fiind fântâna proprie: s-au desfasurat anchetele epidemiologice, completându-se 

fisele de inregistrare si raportare a cazurilor concomitent cu expertizarea apei de fântâna 

consumata de copii; cazurile au fost raportate la CRSP Iasi conform metodologiei; s-au facut 

recomandari  la nivelul serviciilor medicale primare privind informarea populatiei in cazul 

consumului unei ape necorespunzatoare precum si a cunoasterii riscului de intoxicatie acuta la 

sugar cu supravegherea diferentiata a copiilor cu tulburari digestive, distrofici alimentati artificial 

sau mixt si informarea populatiei la risc .  

            

Monitorizarea intoxicatiilor acute neprofesionale cu produse chimice: monitorizarea 

intoxicatiilor acute neprofesionale cu produse chimice s-a efectuat in colaborarea cu spitalele de 

pe raza judetului Mehedinti si Laboratorul de Medicina Legala privind declararea cazurilor si 

completarea fiselor de intoxicatii acute neprofesionale cu produse chimice; cazurile au fost 

raportate la CRSP Iasi,  in anul 2015 fiind raportate 5 cazuri. 

       

Monitorizarea si inspectia sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din 

activitatea medicala: s-au centralizat si trimis trimestrial la CRSP Timişoara machetele de 

raportare a datelor privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală de la 

unitațile sanitare cu paturi. 

      

Program de evaluare a calitatii apei potabile din Romania furnizata de sistemele de 

aprovizionare mici care furnizeaza apa industriei alimentare : au fost recoltate probe de apă 

de la doua unitati care imbuteliaza bauturi racoritoare, din localitatile Gura-Văii şi Butoiesti, fiind 

trimise la CRSP Timişoara  pentru analize fizico-chimice şi microbiologice.  
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Elaborarea referatelor de notificare / autorizare a proiectelor de construire, amplasare, 

extindere:  s-au eliberat 162 notificări  pentru documentaţiile depuse, doua  autorizaţii sanitare 

de funcţionare, 6 vize ASF şi 5 referate de asistenţă de specialitate      

 

    II. Protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc 

alimentari si de nutritie: 

 

Evaluarea starii de nutritie si a alimentatiei populatiei: s-a investigat un esantion de 

50 persoane luat in studiu, inregistrându-se date despre vârsta,sex, antecedente personale, 

patologice, boli cronice cu rasunet asupra starii de nutritie, masuratori antropometrice, exemene 

de laborator, consumul de alimente timp de 24 de ore, precum si frecventa consumului 

alimentar . In efectuarea acestui studiu echipa de investigatori a DSP Mehedinti a colaborat cu 

medicii de familie pentru obtinerea datelor somatometrice si biochimice din fisele medicale.  

 

Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu destinatie nutritionala 

speciala: s-au monitorizat alimentele cu destinatie nutritionala  speciala pe tipuri de unităţi de 

distribuţie luându-se în studiu preparatele pentru sugari şi preparatele de continuare, produsele 

alimentare pe bază de cereale prelucrate şi alimentele pentru sugari şi copii de vărstă mică, 

precum şi alimentele dietetice unor scopuri medicale speciale;   au fost trimise  la CRSP Cluj  

 3 probe de alimente cu destinaţie nutriţională specială pentru determinare de, metale grele (Pb, 

Cd, Al, Sn) şi  o probă  pentru determinarea benzo(a)pirenului ; 3 probe pentru determinarea 

reziduurilor de pesticide au fost trimise la CRSP Iaşi  şi 3 probe de alimente cu destinaţie 

nutriţională specială pentru determinare parametrilor microbiologici, au fost determinate la DSP 

Mehedinti o probă de alimente cu destinaţie nutriţională specială pentru determinare de nitrați, 

nitriți. 

Monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare: au fost catalogate 58 suplimente 

alimentare distribuite in judetul Mehedinti completându-se anexele privind nominalizarea 

grupelor de ingrediente continute: vitamine, minerale, oligoelemente, alte substante biologic 

active, precum si consemnarea aditivilor utilizati in suplimentele monitorizate. 

 

Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale si alte substante: s-au 

monitorizat si catalogat  38 de alimente cu adaos de vitamine, minerale si alte substante, din 

unitati de distributie din urmatoarele categorii: cereale si produse de cereale, bauturi 

energizante, produse lactate, sucuri din fructe si din legume, nectar la care au fost adaugate 

vitamine,minerale si alte substante. Datele au fost raportate CRSP Timisoara. Au fost distribuite 

si completate 50 de chestionare cu intrebari privind utilizarea suplimentelor in alimentatia 

personala. 

 

 

Supravegherea focarului de toxiinfecție alimentară  
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       -  au fost efectuate 2  anchetele epidemiologice privind focarele de toxiinfecție alimentară 

apărute în lunile iulie şi  noiembrie; la închiderea focarelor au fost raportate fişele OMS la CRSP 

Timişoara. 

   

   IV.   Acţiuni specifice de evaluare a stării de sănătate a expuşilor profesional 

            Avand ca obiectiv protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de 

risc ocupational, cuprinde urmatoarele actiuni: 

 

11.Monitorizarea incidentei bolilor profesionale si a absenteismului prin boala 
profesionala care s-a realizat prin: 

  a)  6  controale in scopul verificarii modului in care se realizeaza asistenta medicala 
profilactica prin examinari medicale periodice la lucratorii expusi la noxe profesionale pentru 
depistarea precoce a imbolnavirilor profesionale, a bolilor legate de profesiune si a unor boli ce 
constituie contraindicatii pentru locurile de munca cu expunere la factori de risc profesional. 
  b) Au fost cercetate 49 cazuri de boala profesionala  care au fost semnalate de sectiile / 
clinicile de boli profesionale in vederea confirmarii / infirmarii caracterului de 
profesionalitate.Dintre acestea, 22 cazuri au fost declarate cu respectarea  prevederilor Legii 
nr.319 / 2006 si ale HG nr.1425 / 2007, modificata si completata prin HG nr. 955 / 2010. 
Cazurile declarate provin din sectorul minier, Directia Silvica, Romag Termo. 
 
   2.Supravegherea respectarii cerintelor legislative privind sanatatea si securitatea in 
munca a lucratorilor expusi la zgomot s-a realizat  prin: 
  a) 6 controale igienico-sanitare in scopul verificarii modului de evaluare a riscului legat de 
expunerea la zgomot si a modului in care prin masuri tehnico-organizatorice se incearca 
reducerea expunerii la zgomot de catre angajator, protectia individuala a lucratorilor expusi, sau 
modul in care este supravegheata sanatatea lucratorilor expusi la aceasta noxa. 
  b) 38 determinari de zgomot cu predilectie in sectoare de activitate unde limita maxima admisa 
a fost deobicei depasita ( prelucrarea lemnului, industria constructoare de masini, productie de 
apa grea ). Din acestea, 29 de determinari s-au incadrat peste limita maxima admisa de 
legislatie (RAAN – Suc.Romag Prod, SC Cildro SA, SC Cildro Service SRL, S.C Cildro Plywood 
SRL, SC Euro Tyres Manufacturing SRL ). 
     Precizam ca acste determinari au fost efectuate la cererea tertilor.   
 
   3. In scopul cunoasterii expunerii profesionale la noxe chimice, fizice si pulberi s-au 
efectuat: 
  a) 146 de masuratori ale acestor noxe din care: 41 pulberi, 94 noxe chimice, 9 iluminat, 2 
microclimat, cu predilectie in unitati apartinand industriei constructoare de masini, productie de 
apa grea, prelucrarea lemnului. In acest fel au fost investigati 9 agenti economici de pe teritoriul 
judetului. Din totalul de 135 masuratori de noxe chimice si pulberi, 56 masuratori sunt 
neconforme.  
   Precizam de asemenea ca determinarile  de  pulberi, noxe chimice si fizice  s-au efectuat la 
cererea tertilor. 
  b) 6 controale prin care a fost supravegheat modul in care este monitorizata sanatatatea 
lucratorilor expusi prin examinari medicale periodice, clinice si investigatii functionale, avand ca 
obiectiv protejarea  sanatatii si prevenirea imbolnavirilor profesionale  
   4. Actiuni de promovare a sanatatii la locul de munca 
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      Am efectuat 9 referate prin care riscul profesional a fost comunicat atat salariatilor, cat si 
angajatorului si / sau altor factori de raspundere din intreprindere, cu ocazia vizitelor efectuate 
in obiective, sau prin adrese dupa evaluarea noxelor profesionale, recomandand in acelas timp 
masuri tehnico-organizatorice si medicale in vederea reducerii impactului asupra starii de 
sanatate a angajatilor  
 
   5. Implementarea legislatiei de sanatate in munca la nivel teritorial prin: 
  a)  32 de controale igienico-sanitare prin care s-a verificat respectarea normelor de igiena 
muncii in scopul protejarii sanatatii salariatilor in baza legislatiei actuale. 
  b)  In conformitate cu prevederile OUG nr.96 / 2003 privind protectia maternitatii la locul de 
munca s-a efectuat verificarea conditiilor de munca  pentru 2 salariate gravide pentru care 
angajatorii au transmis rapoarte de evaluare la DSP Mehedinti. Se constata ca exista o mare 
diferenta intre numarul de nasteri din teritoriul arondat si numarul rapoartelor de evaluare 
transmise la DSP Mehedinti, ceea ce  se poate explica prin faptul ca lucratoarele nu informeaza 
angajatorii cu privire la starea lor de graviditate, si / sau ca angajatorii nu respecta legislatia in 
vigoare privind protectia maternitatii la locul de munca. 
 
  6. Supravegherea respectarii cerintelor de sanatate si securitate in munca in conditiile 
unei activitati cu efort fizic mare, transport si manipulare de greutati, in cadrul careia au 
fost distribuite formulare chestionar la  8  societati economice de pe teritoriul judetului in 
vederea stabilirii numarului de angajati expusi, a numarului de controale periodice efectuate 
precum si a cauzelor care au generat cresterea numarului de boli profesionale prin 
suprasolicitarea aparatului locomotor. 
Chestionarele au fost transmise la CRSP Bucuresti in trim IV 2015. 
 
  7. Expunerea profesionala la radiatii ionizante, in cadrul careia s-a intocmit situatia 
unitatilor nucleare medicale si industriale de pe teritoriul judetului care a cuprins tipul instalatiilor 
generatoare de radiatii, numarul de lucratori expusi, precum si date referitoare la 
supravegherea lor medicala. 
 Chestionarele au fost transmise la  D.S.P Craiova in trim IV 2015. 
 
  8. Evaluarea expunerilor profesionale la solventi cu efect neuropatic ( n-hexan ) , s-a 
colaborat cu 2 din obiectivele aflate in evidenta compartimentului de medicina muncii  din al 
caror flux tehnologic reesa ca pot avea locuri de munca cu expunere la n-hexan. 
Doar S.C TAKATA ORSOVA  S.R.L  a confirmat expunerea la n-hexan si a transmis datele 
necesare pentru completarea chestionarului care a fost transmis la CRSP Bucuresti in trimestrul 
IV 2015 
 
   9. Supravegherea efectelor asupra sanatatii asociate expunerii profesionale la agenti 
cancerigeni, s-a transmis la CRSP Bucuresti ca nu a fost semnalat nici un caz de boala 
profesionala generat de expunerea profesionala la agenti cancerigeni la compartimentul de 
medicina muncii al D.S.P  Mehedinti pana in prezent. 
 
  10. Alte actiuni  
  a) S-au intocmit  19  rapoarte de evaluare a unitatilor / activitatilor supuse avizarii sanitare 
  b) La solicitarea agentilor economici, in baza documentatiei prevazuta de legislatia in vigoare 
a fost intocmit un buletin de expertizare pentru acordarea unor drepturi salariale. 
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  c) Au fost recoltate un numar de 258  probe de microaeroflora si 381 teste de salubritate in 8 
unitati care au relevat contaminarea mediului de munca (aer si suprafete ) cu agenti biologici. 
 

    

CAPITOLUL 8 - COMPARTIMENT DE EVALUARE SI PROMOVARE A 

SANATATII 

 

Stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului  

1) Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos;  

           Obiectiv: imbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin promovarea unui stil de viaţă 

sănătos, prin imbunătăţirea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor sanogene si combaterea 

principalilor factori de risc. 

      Modalitati de realizare: 

 Implementarea metodologiilor campaniilor de informare, educare, comunicare în teritoriul 

de responsabilitate, conform recomandărilor INSP Bucureşti   

 

a. Intervenţii IEC pentru un stil de viaţă sănătos;  

a.1. Campanii IEC conform calendarului stabilit anual pentru celebrarea zilelor 

mondiale/europene şi campanii IEC cu teme stabilite pe baza unor priorităţi de sănătate 

specifice naţionale  

 

a.1.1. Luna Nationala de Prevenire a Cancerului  = feb.2015 
Perioada  derularii – 01-28 .02.2015 
Parteneri: ISJ, media 
Activitatile derulate:  
- comunicat de presa tuturor canalelor media locale = 1; 
- interviu la 5 posturi TV locale (Tele 2, RTS, Galaxy, Datina, Carisma), 2 posturi radio locale 
(Lumina, RTS) si 2 publicatii locale (Informatia de Severin, Datina) = 9; 
- postare pe site-ul DSP a materialelor info = 1; 
- intalnire tematica cu elevi ai Scolii Postliceale Sanitare (total 40 elevi) = 1; 
- instruire a asistentilor comunitari (35) = 1; 
- instruire a mediatorilor sanitari (10) = 1 
- material electronic medicilor scolari = 1 
- material electronic medicilor de familie = 1 
Grupurile tinta: elevi, populatia generala 
Materiale IEC utilizate: 100 brosuri ”Cancerul poate fi prevenit”  si 14 tricouri personalizate 
Locul derularii activitatilor: DSP, Scoala Postliceala Sanitara 

 
a.1.2. Ziua Mondiala a Sanataii Orale = 20.03.2015 

Perioada derularii: 23.03.2015 
Parteneri: ISJ, medici de familie, medici scolari, asistenti comunitari si mediatori sanitari, media 
locala 
Activitatile derulate:  
- comunicat de presa = 1 
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- postare pe site-ul DSP a materialului info = 1 
- interviuri 5 TV si 2 radio locale si articol in 2 ziare locale = 9 
- material electronic medicilor scolari = 1 
- material electronic medicilor de familie = 1 
- material electronic medicilor stomatologi = 1 
- instruire 35 asistenti comunitari = 1 
- instruire 10 mediatori sanitari = 1 
Grupurile tinta: populatia generala si in special parinti, gravide, copii, tineri, cadre didactice 
Locul derularii activitatilor: DSP, 
Materiale IEC utilizate: materialele electronice si 14 tricouri personalizate 
 

a.1.3. Ziua Mondiala a Apei = 22.03.2015 
Perioada derularii: 23.03.2015 
Parteneri: media locala, principalii producători locali, Agenția Județeană pentru Protecția 
Mediului.  
Activitatile derulate:  
- comunicat de presa = 1 
- postare pe site-ul DSP a materialului info = 1 
- interviuri 5 TV si 2 radio locale si articol in 2 ziare locale = 9  
- materiale trimise electronic medicilor scolari = 1 
- materiale trimise electronic medicilor de familie = 1 
- materiale trimise electronic media locala = 1 
- intalnire la sediul DSP cu marii producatori / operatori de apa ai judetului = 1; 
- instruire 35 asistenti comunitari = 1 
- instruire 10 mediatori sanitari = 1 
Grupurile tinta:  

 Decidenţii la nivel regional, judeţean şi local în problematica apa&dezvoltare. 
 Agenţii economici regionali şi locali din industriile hidrofage. 
 Marii utilizatori de apă din agricultură 
 Populaţia generală 
 Populaţia feminină adultă 
 Populaţia tânără.  

Locul derularii activitatilor: DSP 
Materiale IEC utilizate: materialele electronice si postere A4 
 

a.1.4. Ziua Mondiala de Lupta impotriva Tuberculozei = 24.03.2015 
Perioada derularii: 24.03-30.03.2015 
Parteneri: media locala, Filiala de Cruce Rosie, ambulatoriul de specialitate 
Activitatile derulate:  
- comunicat de presa = 1 
- postare pe site-ul DSP a materialului info = 1 
- interviuri 5 TV si 2 radio locale si articol in 2 ziare locale = 9 
- material electronic medicilor de familie = 1 
- material electronic medicilor scolari = 1 
- material electronic media = 1 
- instruire 35 asistenti comunitari = 1 
- instruire 10 mediatori sanitari = 1 
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- distribuire de informatii orale si scrise stradal (fluturasi, brosuri) in colaborare cu filiala de 
Cruce Rosie = 1;  
- intalnire tematica la Lic TITEICA cu elevii (30 elevi), in colaborare cu ISJ = 1. 
Grupurile tinta: populatia generala 
Locul derularii activitatilor: DSP, 1 liceu,3 institutii publice din judet 
Materiale IEC utilizate:100 brosuri („Tuberculoza – o boala mereu actuala”) si 17 tricouri 
personalizate 
 

a.1.5. Campania: Ziua Mondiala a Sanatatii = 07.04.2015 
Perioada derularii: 07.04.2015 
Parteneri: Crucea Rosie MH, media locala, medici de familie si medici scolari, asistenti 
comunitari si mediatori sanitari 
Activitatile derulate :  
- comunicat de presa = 1 
- postare pe site-ul DSP a materialului prezentat = 1 
- interviuri 5 TV si 2 radio locale si articol in 2 ziare locale = 9   
- material info trimis electronic catre medicii scolari si de familie = 2 
- instruire 32 asistenti comunitari = 1 
- instruire 9 mediatori sanitari = 1 
- organizare punct masurare TA si G (200 persoane) la hipermarket-urile Cora si Carrefour = 2 
- distribuire stradala de materiale informative = 3 
- intalnire elevi clasa a VIII- a Lic “Ghe. Titeica” = 1 
Grupurile tinta: populaţia generală, consumatori 
Locul derularii activitatilor: hipermarket CORA, Careffour,DSP, ISJ. 
Materiale IEC utilizate: material printat pentru info. 
 

a.1.6. Campania: Saptamana Europeana a Vaccinarii = 20-24.04.2015 
Perioada derularii: 20-24.04.2015 
Parteneri: medici de familie, medici scolari, asistenti comunitari si mediatori sanitari, media 
locala, Crucea Rosie MH 
Activitatile derulate:  
- comunicat de presa = 1 
- postare pe site-ul DSP a materialului prezentat = 1 
- material info trimis electronic catre medicii scolari si de familie = 1 
- instruire 33 asistenti comunitari = 1 
- instruire 13 mediatori sanitari = 1 
Grupul (grupurile) tinta:  
- părinţi şi alte persoane care îngrijesc copii 
- grupe populaţionale considerate la risc, grupuri vulnerabile sau greu accesibile 
- profesionişti din sistemul sanitar 
- factori de decizie politică 
- mass-media. 
Locul derularii activitatilor: DSP  
Materiale IEC utilizate: material printat pentru info 

 
a.1.7. Campania: Ziua Nationala a Inimii = 4.05.2015 

Perioada de derulare: săptămâna premergătoare şi 4 mai 2015 
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Parteneri: media locala, medici de familie si medici scolari, asistenti comunitari si mediatori 
sanitari, Crucea Rosie MH 
Activitatile derulate :  
- comunicat de presa = 1 
- postare pe site-ul DSP a materialului prezentat = 1 
- interviuri 5 TV si 2 radio locale si articol in 2 ziare locale (Adevarul de seara, Informatia de 
Severin) = 9  
- material info trimis electronic catre medicii scolari si de familie = 1 
- instruire 33 asistenti comunitari = 1 
- instruire 13 mediatori sanitari = 1 
- actiune magazin DECEBAL = 1 
- actiune hipermarket Careffour = 1 
- distribuire stradal de materiale info = 1 
Grupul (grupurile) tinta: populaţia generală, adolescenţii 
Locul derularii activitatilor: DSP, magazinul Decebal si  hipermarket Careffour 
Materiale IEC utilizate: pliant „Inima” 
 
 a.1.8. Campanie „Save Lives: Clean Your Hands!” = 05.05.2015 
Perioada derularii: 01-15.05.2015 - activităţi legate de îmbunătăţirea igienei mâinilor şi 
prevenirea infecţiilor nosocomiale, 5 mai – „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor” 
Parteneri: - spitale, CMI, Ambulatorii de specialitate, Policlinici, medici de familie si medici 
scolari, asistenti comunitari si mediatori sanitari, mass-media 
Activitatile derulate:  
- comunicat de presa = 1 
- postare pe site-ul DSP a materialului prezentat = 1 
- interviuri 5 TV si 2 radio locale si articol in 2 ziare locale (Adevarul de seara, Informatia de 
Severin) = 9 
- material info trimis electronic catre medicii scolari si de familie = 1 
- instruire 33 asistenti comunitari = 1 
- instruire 13 mediatori sanitari = 1 
- distribuire poster Serviciului Nosocomiale = 1 
- distribuire materiale info Cab. Med. Scolare = 11 
Grupul (grupurile) tinta: personalul medical, managerii unităţilor sanitare, decidenţii din sistemul 
sanitar 
Locul derularii activitatilor: DSP, ISJ, Spit. Jud. de Urgenta  
Materiale IEC utilizate: materiale tiparite - postere 
 

a.1.9. Campania: Ziua Europeana impotriva Obezitatii = 16.05.2015 
Perioada derularii: 16 - 26.05.2015 
Parteneri: media locala, Clubul de Fitness DECEBAL,  medici de familie si medici scolari, 
asistenti comunitari si mediatori sanitari, Crucea Rosie MH 
Activitatile derulate :  
- comunicat de presa = 1 
- postare pe site-ul DSP a materialului prezentat = 1 
- interviuri 5 TV si 2 radio locale si articol in 2 ziare locale (Adevarul de seara, Informatia de 
Severin) = 9 
- material info trimis electronic catre medicii scolari si de familie = 1 
- instruire 33 asistenti comunitari = 1 
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- instruire 13 mediatori sanitari = 1 
- distribuire stradal de materiale info = 1 
- actiune impreuna cu Clubul de Fitness DECEBAL = 1 
Grupul (grupurile) tinta: copii si adolescenti (3 – 18 ani) 
Locul derularii activitatilor: DSP, Clubul de Fitness DECEBAL 
Materiale IEC utilizate: pliant Obezitatea  
 

a.1.10. Campania: Ziua Mondiala fara Tutun = 31.05.2015 
Perioada derularii: 23 - 31.05.2015 
Parteneri: media locala, Crucea Rosie MH, medici de familie si medici scolari, asistenti 
comunitari si mediatori sanitari.  
Activitatile derulate:  
- comunicat de presa = 1 
- postare pe site-ul DSP a materialului prezentat = 1 
- material info trimis electronic catre medicii scolari si de familie = 1 
- instruire 32 asistenti comunitari = 1 
- instruire 12 mediatori sanitari = 1  
- distribuire materiale info stradal = 2 
Grupul (grupurile) tinta: populatia generala 
Locul derularii activitatilor: DSP 
Materiale IEC utilizate: brosura Tutun  
 

a.1.11. Campania: Ziua Internationala de Lupta Impotriva Abuzului si a Traficului 
Ilicit de Droguri = 26.06.2015 
Perioada derularii: 26.06.2014 – 24.07.2015 
Parteneri: media locala, Crucea Rosie MH, Spit. Jud. de Urgenta, medici de familie si medici 
scolari, asistenti comunitari si mediatori sanitari.  
Activitatile derulate:  
- comunicat de presa = 1 
- postare pe site-ul DSP a materialului prezentat = 1 
- material info trimis electronic catre medicii scolari, de familie si media locala = 1 
- instruire 32 asistenti comunitari = 1 
- instruire 12 mediatori sanitari = 1 
- distribuire materiale info scrise droguri pe sectiile interne si exterioare ale Spitalul Judetean de 
Urgenta = 1 
- distribuire materiale informative stradal = 1 
Grupul (grupurile) tinta: populaţia generală 
Locul derularii activitatilor: DSP, Primaria Svinita, Spitalul Judetean de Urgenta  
Materiale IEC utilizate: 50 brosuri antidrog, 50 antitutun, 50 antialcool 

 

a.1.12.  Saptamana Mondiala a Alimentatiei la san (01-07.08. 2015) 
Perioada derularii: 01-07.08.2015 
Parteneri: medici de familie, medici scolari, asistenti comunitari si mediatori sanitari, media 
locala 
Activitatile derulate:  
- comunicat de presa = 1 
- interviuri 4 TV si 2 radio locale si articol in 2 ziare locale (Adevarul de seara, Informatia de 
Severin) = 9 
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- postare pe site-ul DSP = 1 
- distribuire in format electronic catre MF = 1 
- instruire 32 asistenti comunitari = 1 
- instruire 12 mediatori sanitari = 1 
- distribuire materiale informative tematice la sectia O-G  
Grupul tinta: - general: populatia generala, in special populatia feminina 
  - specific: mame si viitoare mame 
Locul derularii activitatilor: DSP si sectia O-G - Spitalul Judetean de Urgenta 
Materiale IEC utilizate: 50 pliante 
 

a.1.13 “Canicula” (iulie - august 2015)  
Perioada derularii: iulie - august 2015 
Parteneri: media locala 
Activitatile derulate:  
- comunicat de presa = 1 
- postare pe site-ul DSP = 1 
- distribuire in format electronic catre MF = 1 
- distribuire stradala de materiale informative = 1   
- instruire 32 asistenti comunitari = 1 
- instruire 12 mediatori sanitari = 1 
Grupul (grupurile) tinta: populatia gemerala 
Locul derularii activitatilor: DSP 
Materiale IEC utilizate: 500 pliante “Canicula” . 
 

a.1.14.  Saptamana Europeana a Mobilitatii (16-22.09. 2014) 
Perioada derularii: 16-22.09.2015 
Parteneri: APM, media locala  
Activitatile derulate:  
- comunicat de presa = 1 
- interviuri 4 TV si 2 radio locale si articol in 2 ziare locale (Adevarul de seara, Informatia de 
Severin) = 9  
- postare pe site-ul DSP = 1 
- instruire 32 asistenti comunitari = 1 
- instruire 12 mediatori sanitari = 1 
Grupul (grupurile) tinta: populatia mediului urban in special 
Locul derularii activitailor: DSP  
Materiale IEC utilizate : 
 
          a.1.15. Ziua mondiala a contraceptiei (26.09.2015)   
Perioada derularii: 26.09.2015 
Parteneri: media locala 
Activitatile derulate:  
- comunicat de presa = 1 
- postare pe site-ul DSP = 1 
- instruire 32 asistenti comunitari = 1 
- instruire 12 mediatori sanitari = 1 
- distribuire materiale informative stradal  = 1 
- distribuire de materiale informative persoanelor care merg la cabinetul de Planning familial = 1 
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- intalnire la sediul politiei din municipiu cu persoanele care practica prostitutia = 1 
- distribuire de materiale in format electronic MF = 1 
Grupul (grupurile) tinta: populatia feminina fertila, in special tinere, si cupluri 
Locul derularii activitatilor: DSP   
Materiale IEC utilizate: 100 pliante 
 
            a.1.16.  Ziua Mondiala a Inimii (29.09.2015)  
Perioada derularii: 29.09.2015 
Parteneri: media locala 
Activitatile derulate :  
- distribuire stradala de materiale informative = 1 
- masurarea TA in cadrul hipermarketului Careffour =1 
Grupul (grupurile) tinta: populatia generala 
Locul derularii activitatiilor: DSP, Careffour 
Materiale IEC utilizate: - 50 pliante “Hipertensiunea arteriala – ghid practic de management”  

     - 50 pliante “5 strategii non-medicamentoase de prevenire a bolilor 
cardiace” 

 

a.1.17. Ziua internationala a varstnicului = 01.10.2015  
Perioada derularii: 30.09.2015 - 02.10.2015 
Parteneri: media locala, cluburile de pensionari MH 
Activitatile derulate:  
- comunicat de presa = 1 
- instruire 30 asistenti comunitari = 1 
- instruire 11 mediatori sanitari = 1 
- determinarea glicemie, colesterol si TA = 3 
- postare pe site-ul DSP-MH a materialelor informative = 1 
- trimitere electronic a materialelor informative catre MF si MSc = 1 
Grupul (grupurile) tinta: segmentul de populaţie de peste 60 de ani; populaţia activă. 
Locul derularii activitatilor: DSP, Clubul pensionarilor, Expresul, CAR-ul Pensionarilor, Asociatia 
Pensionarilor MH 
Materiale IEC utilizate:pix (150buc), breloc (139 buc), test colesterol (250 buc), test glicemie 
(220 buc), carnet sanatate (200 buc) 
 
 a.1.18. Luna Nationala de Informare despre Aliment si Nutritie = 01-30.10.2015 
Perioada derularii: 01-30.10.2015 
Parteneri: media locala, IJS 
Activitatile derulate:  
- comunicat de presa = 1 
- instruire 30 asistenti comunitari = 1 
- instruire 11 mediatori sanitari = 1 
- distribuire stradal de materiale informativi = 1 
- postare pe site-ul DSP-MH a materialelor informative = 1 
- trimitere electronic a materialelor informative catre MF si MSc = 2 
- Ora deschisa in cadrul proiectului “Ne hranim sanatos” – Gradinita nr.19 =1 
- Ora deschisa in cadrul proiectului international ”Mancam responsabil” – Sc. Alice Voinescu =1 
Grupul (grupurile) tinta: populaţia activă – parinti si copii 
Locul derularii activitatilor: DSP, scoli si gradinite 
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Materiale IEC utilizate: brosuri “Puternici si destepti prin alimentatie” (500 buc) 
 

a.1.19. Ziua Mondiala de Lupta impotriva Diabetului Zaharat = 14.11.2015 
Perioada  derularii : 14.11 2015 
Parteneri: media locala, hipermarketul CORA, Filiala de Cruce Rosie MH 
Activitatile derulate:  
- comunicat de presa = 1 
- actiune Hipermarketul CORA = 1 
- postare pe situl DSP a materialelor informative = 1 
- instruire 30 asistenti comunitari = 1 
- instruire 11 mediatori sanitari = 1 
- trimitere electronic a materialelor informative catre MF = 1 
Grupul (grupurile) tinta: populaţia generală: copii, adulţi şi vârstnici 
Materiale IEC utilizate: teste glicemie ( 280 buc) 
Locul derularii activitatilor: DSP, hipermarketul CORA  
 

a.1.20. Ziua Europeana a Informarii despre Antibiotice = 18.11.2015 
Perioada derularii: 16 – 22.11.2015 
Parteneri: media locala, Spitalul Judetean de Urg., ISJ 
Activitatile derulate:  
- comunicat de presa = 1 
- postare pe situl DSP a materialelor informative = 1 
- instruire 30 asistenti comunitari = 1 
- instruire 11 mediatori sanitari = 1 
- trimitere electronic a materialelor informative catre MF si MSc = 1 
- distribuire materiale catre sectiile Spitalul Judetean de Urgenta = 1 
Grupul (grupurile) tinta: populaţia generală: copii, adulţi şi vârstnici 
Materiale IEC utilizate: materiale informative scoase la imprimanta 
Locul derularii activitatilor: DSP, ISJ, Spitalul Judetean de Urgenta. 
 

a.1.21. Ziua Nationala fara Tutun = 21.11.2015 
Perioada de derulare a campaniei - 15 - 30 noiembrie 2015 
Parteneri: Filiala de Cruce Rosie Mehedinti, media locala 
Activitatile derulate:  
- comunicat de presa = 1 
- postare pe situl DSP a materialelor informative = 1 
- instruire 30 asistenti comunitari = 1 
- instruire 11 mediatori sanitari = 1 
- diseminare informatii tutun politia locala Tr Severin = 1 
- diseminare informatii tutun la studentii din cadrul Universitatii Craiova filiala Mehedinti 
- trimitere electronic a materialelor informative catre MF si MSc = 2 
Grupul tinta: populaţia generală, adolescenţi, elevi, tineri ,unităţile de sănătate 
Locul derularii activitatilor: DSP, Politia de Frontiera, Universitatea Craiova 
Materiale IEC utilizate: materiale informative tiparite 

 
a.1.22. Ziua Mondiala de Lupta impotriva HIV/SIDA = 01.12.2015 

Perioada derularii: 01.12.2015 
Parteneri: Filiala de Cruce Rosie Mehedinti, media locala  
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Activitatile derulate:  
- comunicat de presa = 1 
- postare pe situl DSP a materialelor informative = 1 
- instruire 30 asistenti comunitari = 1 
- instruire 11 mediatori sanitari = 1 
- oferire informatii scrise (pliante) clientilor Restaurantului Krle = 1 
- trimitere electronic a materialelor informative catre MF si MSc = 2 
- distribuire stradal de informatii prin voluntarii de Cruce Rosie = 1 
Grupul (grupurile) tinta: populaţia generală: copii, adulţi şi vârstnici 
Locul derularii activitatilor: DSP,  Restaurantul Krle. 
Materiale IEC utilizate (nr. si tip): pliante = 200 buc  
 
 a.1.23. Campania pentru informarea despre Gripa (oct 2015 – feb 2016) 
Scopul – constientizarea populatiei cu privire la riscul de imbolnavire prin gripa si consecintele 
acesteia  
Obiective generale 
- creşterea numărului de persoane informate şi educate în legătură cu gripa si alte viroze, 
- creşterea nr de persoane, în special din grupele de risc, care solicită efectuarea unui vaccin 
antigripal, 
- creşterea nr de persoane care adoptă un comportament sănătos prin alimentatie sanatoasa si 
miscare 
Perioada derularii: oct.2015 – feb.2016 
Parteneri: Filiala de Cruce Rosie Mehedinti, media locala  
Activitatile derulate:  
- comunicat de presa = 1 
- postare pe situl DSP a materialelor informative = 1 
- instruire 30 asistenti comunitari = 1 
- instruire 11 mediatori sanitari = 1 
- trimitere electronic a materialelor informative catre MF si MSc = 1 
Grupul (grupurile) tinta: populaţia generală: copii, adulţi şi vârstnici 
Locul derularii activitatii (ilor): DSP. 
Materiale IEC utilizate: pliant Gripa – 500 buc 
 

a.1.24. “Donarea de Sange” (trim III - IV) 

Scop: informarea populatiei despre importanta donarii de sange 

Obiectiv: cresterea numarului de donator 

Activitati derulate: distribuire de material informative la Centrul de Transfuzie Sangvina, spitalele 

din judet si stradal 

Grupul (grupurile) tinta: populatia gemerala 
Locul derularii activitatilor: DSP 
Materiale IEC utilizate: 1000 pliante “Donarea de Sange” (din stoc). 
 

 Participarea la dezvoltarea unei baze de informaţii din domeniul IEC prin postarea pe 

site-ul instituţiei a materialelor informative utilizate în implementarea campaniilor şi a altor 

materiale, după caz   
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 Largirea retelei de parteneriate în domeniul IEC cu institutii publice si organizatii 

nonguvernamentale   

 cresterea numarului de parteneriate cu institutii ale statului (scoli)   

 participare ca reprezentant al DSP, la videoconferinte, dupa caz  

 Elaborare raport privind activităţile IEC derulate   

 Valorificarea şi diseminarea rezultatelor activităţilor derulate prin postarea lor pe pagina 

web a institutiei si in mass media                                                                                                 

 Participare la sesiuni de instruire şi perfecţionare  - instruirea lunara a asistentilor 

comunitari si mediatorilor sanitari pe probleme de sanatate   

 Activităţi de consultanţă în domeniul IEC - elaborarea de materiale legate de sanatate si 

prezentarea acestora in cadrul intalnirilor/meselor rotunde, comisiilor organizate de 

diferite institutii/organizatii locale 

 

a.2. Monitorizarea şi evaluarea planurilor judeţene de acţiune pentru alimentaţie 

sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescenţi (VIATA)  

Campania  “VIATA” de promovare a alimentaţiei sănătoase şi activităţii fizice la copii şi 

adolescenţi. 

a) Ore de IEC in unitatile scolare, privind necesitatea consumului de legume+fructe, a miscarii si 

evitarea bauturilor carbogazoase 

b) Seminarii organizate la cercurile pedagogice cu consilierii educativi si psihologii scolari 

c) Seminarii organizate in scoli cu parintii copiilor din clasele implicate in proiecte 

d) Activitati in aer liber ale elevilor implicati in microproiecte, in spatiile amenajate ale 

municipiului 

e) Drumetii in imprejurimile municipiului 

f) Concursuri de desene pe tema alimentatiei sanatoase 

g) Monitorizarea /evaluarea derularii microproiectelor in scolile selectate, cu participarea activa 

la actiunile organizate in parteneriat   

h) Mediatizare                                                                                                                    

Nr beneficiari = 12 unitati de invatamant  (9 scoli si 3 gradinite), aproximativ 300 (≈ 25 

copii/grupa mare x 3 gradinite = 75 copii participanti de la 3 gradinite) (≈ 25 elevi/clasa x 9 scoli 

= 225 elevi participanti de la 9 scoli generale) elevi implicati, in cca 10-15 activitati/an, plus 

tinerii si spectatorii prezenti la spectacole ≈ 5000 pers. 

 

a.3. Campanii IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice naţionale si 

responsabilitatilor rezultate din alte reglementari, inclusiv cele rezultate din HG 

1221/2011pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor 

români aparţinând minorităţii rromilor pentru perioada 2012-2020  

Toate campaniile IEC pe care le-am derulat cu ocazia marcarii zilelor mondiale din calendarul 

sanatatii, s-au adresat si populatiei rrome, fara a exista un buget separat; acest lucru a fost 

posibil prin intermediul asitentilor comunitari (33) si a mediatorilor sanitari (14) pe care i-am 

instruit cu ocazia fiecarei campanii IEC si care au dus mesajul si informatiile primite in 

localitatile in care isi desfasoara in mod curent activitatea: Simian, Vladaia, Gogosu, Jiana, 
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Gruia, Girla Mare, Balacita, Vanjulet, Punghina, Vrata, Ieselnita, Izvorul Barzii, Dubova, 

Ponoare, Dîrvari, Prunisor, Burila Mare, Corlatel, Pristol, Cazanesti, Dumbrava, Breznita de 

Motru, Ciresu, Rogova, Obarsia-Closani, Balacita, Brosteni, Tîmna, Oprisor. 

In total 4 intalniri / trim I + 7 intalniri / trim II + 5 intalniri / trim III + 8 intalniri / trim IV = 24 intalniri 

informativ-instructive cu 47 asistenti comunitari si mediatori sanitari.  

 

2) Subprogramul de supraveghere a stării de sănătate a populaţiei  

Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor  

 

Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate pe baza examenelor 

medicale de bilanţ la copiii şi tinerii din colectivitatile şcolare din mediul urban şi rural  

activitati desfasurate: nr. copii examinati de catre MS: 5929, din care 1868 copii bolnavi;  

 

Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi tineri  

activitati desfasurate: 17; număr copii dispensarizaţi: 5929, din 19.269 examinati;  

 

Supravegherea starii de sanatate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi prin 

efectuarea triajului epidemiologic după vacanţe  

activitati desfasurate: 5 

- la triajul dupa vacanta sarbatorilor de iarna, ian 2015: nr. medici scolari (MS) implicati: 14, nr. 

medici familie (MF) implicati: 41, nr. copii examinati per total (de catre MS si MF): 26.293 

(19.388 in urban si 6.905 in rural); 

- la triajul dupa vacanta intersemestriala, feb 2015: nr. medici scolari (MS) implicati: 14, nr. 

medici de familie (MF) implicati: 39, nr. copii examinati per total (de catre MS si MF): 24.216 

(16.950 in urban si 7.266 in rural); 

- la triajul din aprilie 2015: nr. medici scolari (MS) implicati: 15, nr. medici de familie (MF) 

implicati: 41, nr. copii examinati per total (de catre MS si MF): 26.499 ( 17815 in urban si 8684 

in rural); 

- la triajul din septembrie 2015: nr. medici scolari (MS) implicati: 15, nr. medici de familie (MF) 

implicati: 49, nr. copii examinati per total (de catre MS si MF): 29.074 (18412 in urban si 10662 

in rural) 

- la triajul dupa vacanta 31.oct – 08 nov 2015 -  nr. medici scolari (MS) implicati: 14, nr. medici 

de familie (MF) implicati: 37, nr. copii examinati per total (de catre MS si MF): 12390 (6908 in 

urban si 5482 in rural). 
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CAPITOLUL 9 - COMPARTIMENT ASISTENTA MEDICALA SI 

PROGRAME DE SANATATE 

 

Activitatea programelor nationale de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii 

la nivelul judetului Mehedinti s-a desfasurat in conformitate  cu prevederile HGR nr. 124/2013 

pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anii 2013-2014 si a Ordinului MS  nr. 

386/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate 

pentru anii 2015-2016. 

           In anul 2015, in conformitate cu Ordinul MS nr. 1078/2010 la nivelul compartimentului s-

au desfasurat urmatoarele activitati: 

 

    1. în domeniul asistenţei medicale: 

    a) a participat la evaluarea activităţii unităţilor sanitare cu paturi, publice şi private; 

    b) de cate ori a fost nevoie s-au evaluat şi identificat priorităţilor în domeniul asistenţei 

medicale , propunandu-se măsuri pentru rezolvarea problemelor identificate; 

    c) a participat, împreună cu serviciul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi casa de asigurări 

de sănătate, la analiza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei; 

    d) s-a realizat supravegherea activitatii de raportare şi monitorizare a bolilor cronice de către 

furnizorii de servicii medicale; 

    e) s-a evaluat  asistenţa medicală acordată gravidei, lehuzei şi nou-născutului; 

    f) s-au supravegheat activităţile unităţilor sanitare publice şi private referitoare la culegerea şi 

prelucrarea datelor necesare în vederea formulării propunerilor de îmbunătăţire a accesului 

populaţiei la servicii de asistenţă medicală; 

    g) a participat la analiza periodică a indicatorilor de performanţă realizaţi de către spitalele din 

subordinea administratiei publice locale. 

  

     

2. în domeniul programelor de sănătate: 

    a) s-a realizat coordonarea implementarii, monitorizarii şi evaluarii programelor naţionale de 

sănătate la nivel judeţean; 

    b) s-a analizat trimestrial /anual şi monitorizat modul de derulare a 

programelor/subprogramelor naţionale de sănătate la nivelul unităţii sanitare   prin indicatorii 

fizici şi de eficienţă realizaţi şi transmişi de aceasta; 

    c) s-a realizat centralizarea şi raportarea trimestriala a indicatorilor specifici către structurile 

de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică şi Ministerului Sănătăţii; 

    d) s-au evaluat trimestrial indicatorii specifici şi, în funcţie de realizarea obiectivelor şi 

activităţilor propuse în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, s-a propus 

modul de alocare a resurselor rămase neutilizate. 

    e) s-a organizat evidenţa beneficiarilor pe fiecare program/subprogram; 

    f) s-a urmărit modul de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea 

programelor/subprogramelor naţionale de sănătate; 
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    g) s-au elaborat trimestrial rapoarte cu privire la derularea programelor naţionale de sănătate 

şi le înaintează structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii sau, după caz, 

Institutului Naţional de Sănătate Publică; 

    h) s-au transmis unitatilor de asistenta tehnica si management din cadrul institutelor nationale 

si Agentiei nationale  pentru programe de sanatate din cadrul Ministerului Sănătăţii cererile 

lunare de finanţare fundamentate, însoţite de documentele justificative, conform legii, pentru 

realizarea deschiderilor de credite bugetare pentru derularea programelor naţionale de 

sănătate, cu încadrarea în fondurile aprobate şi la termenele stabilite potrivit dispoziţiilor legale 

în vigoare; 

    i) s-a asigurat realizarea tuturor activităţilor privind încheierea contractelor pentru 

desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de evaluare, 

profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la 

bugetul de stat şi din venituri proprii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

    j) s-a asigurat primirea şi înregistrarea documentelor justificative necesare în vederea 

decontării bunurilor şi serviciilor acordate în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de 

sănătate pe baza facturilor prezentate; 

    k) s-au analizat lunar indicatorii prezentaţi în decontul înaintat de unitatea sanitară, precum şi 

gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior; 

    l) s-au asigurat realizarea activităţilor necesare în vederea lichidării şi ordonanţării 

cheltuielilor angajate conform prevederilor legale în vigoare; 

    m) s-a monitorizat derularea contractelor încheiate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute 

în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din 

bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în vederea 

îndeplinirii obligaţiilor contractuale; 

    n) s-au verificat menţinerea condiţiilor care au stat la baza încheierii contractelor; 

    o) s-a actualizat, în colaborare cu compartimentul juridic, contractele încheiate pentru 

desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de evaluare, 

profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la 

bugetul de stat şi din venituri proprii, prin încheierea de acte adiţionale la acestea, conform 

legislaţiei in vigoare (Spital judetean de Urgenta Dr.Tr.Severin, Spital municipal Orsova, Spital 

Orasenesc Baia de Arama). 

 

 

CAPITOLUL 10 - LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE 

IN SANATATE PUBLICA 

 

1) MICROBIOLOGIE 

 In cadrul Laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica al DSP 

Mehedinti,in anul  2015, in Laboratorul de microbiologie au fost efectuate urmatoarele 

analize: 

 47 probe produse alimentare (neconforme=2) cu 113 analize din care:  
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 45 probe la solicitarea clientilor externi  
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 258 probe aeromicroflora (774 analize)-determinari in mediul de munca-  solicitate de 

clientii externi;neconforme=224 probe 

 387 teste salubritate (1548 analize) -determinari in mediul de munca-  solicitate de 

clientii externi;neconforme=109 probe 

 119 teste salubritate (267 analize) unitati alimentatie-  solicitate de clientii 

externi;neconforme=0 

 1102 probe apa potabila (neconforme=160)  efectuandu-se un total de 4214 

analize(neconforme=445) din care:  

 0 probe –in cadrul programului de Supravegherea calitatii apei potabile 

retea centrala -PN II.1.1-neconforme=0  

 403-pentru supravegherea calitatii apei potabile retea centrala-clienti 

externi-neconforme=0 

 214   probe apa potabila din surse proprii – solicitate de clientii externi, 

neconforme = 108 

 14 probe - in cadrul programului de Supravegherea calitatii apei potabile 

din surse proprii - PN II.1.1 – neconforme = 11 

 2 probe - in cadrul programului de Supravegherea calitatii apei potabile  

retele locale-PN II.1.1- neconforme = 2 

 407 probe - in cadrul programului de Supravegherea calitatii apei potabile  

retele locale-clienti externi-neconforme = 31 

 12 probe apa imbaiere-solicitate de clienti externi-neconforme = 0 

 46 probe actiune tematica apa imbaiere+venituri proprii-neconforme=8  

 1 proba apa cu 5 parametri –control extern calitate Anglia 

 204 probe controlul incarcaturii microbiene a suprafetelor in laborator;  

 24 probe controlul sterilizarii in laborator;  

 223 probe control medii cultura 

 204 probe dezinfectii; 

 96 probe –determinari aeromicroflora in cadrul  P.S.;  pozitive = 7 

 193-dezinfectii in unitati sanitare  in cadrul  P.S; neconforme = 17 

 55 probe sterilitati –PS; neconforme = 4 

 261 probe pentru controlul eficientei sterilizarii - solicitate de clienti externi- 

neconforme = 0 

 576 probe determinari HIV – in cadrul PN.I.3. - Subprogramul de supraveghere si 

control al infectiei HIV; pozitivi = 2 

 Control extern calitate Italia=2 probe cu 1 pozitiva 

 teste determinare infectie sifilis,din care: 

 107 probe VDRL-contra cost; probe pozitive = 53; 

   51 probe TPHA- contra cost; probe pozitive = 25 

 3 probe VDRL CUPLU MAMA-NN pe PN I/2=3 probe ;probe pozitive=1 
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 Control extern calitate Italia=12 probe cu 9 pozitive 

 1 probe rujeola/ PN.I.2.1 

 2 probe rubeola/ PN.I.2.1 

 2 probe tuse convulsiva/ PN.I.2.1 

 19 probe meningita ac/ PN.I.2.1 

 Studiu seroprevalenta VHA=28 probe 

 Salmonella =5 probe 

 36 coproculturi (72 analize) cu 18 probe pozitive,din care 5 probe Salmonella gr DO 

 156 probe exudate faringiene – din care: 

 48-probe exudate faringiene –in cadrul  PN.I.2.1 Supravegherea si controlul bolilor 

transmisibile prioritare– scarlatina si contacti scarlatina  - probe pozitive = 30 din 

care 7 Streptococ ß hemolitic grup A 

 38 secretii nazale- in cadrul  PN.I.2.1 Supravegherea si controlul bolilor 

transmisibile prioritare– scarlatina si contacti scarlatina  - probe pozitive = 15 

 108 exudate faringiene contra cost pentru clienti externi; probe pozitive = 73 din 

care 3 Streptococ ß hemolitic grup A 

 27 probe secretii nazale si purulente pentru clientii externi; probe pozitive = 20 

 

 31 probe uroculturi; probe pozitive = 7; pentru clienti externi 

 
 5 lactoculturi;probe pozitive=4 

 
 9 secretii purulente;probe pozitive=8 

 145 antibiograme, din care: 

 100 pentru clienti externi 

   45 pe PNI/2.1. 

 64 probe examene coprobacteriologice pentru BDA pentru clienti externi; pozitive 

=4 

 

 

   2)  CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE  

 

              ANALIZE APE 

 In anul 2015 s-au analizat 1117 probe de apa efectuindu-se un total de 7467 determinari 

de indicatori de potabilitate, din care: 295 probe nconforme ,avand un nr. De 310 determinari 

neconforme, din care 

 32 probe in cadrul programelor nationale cu 220 dterminari;din care 15 probe 

neconforme avand 17 determinari neconforme.  

 1052  probe contra cost pentru clienti externi cu 6877 determinari; din care 260 probe 

neconforme ,avand 315 determinari neconforme. 
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 33 probe pe actiuni tematice cu 370 determinari; din care 20 probe necomforme avand 

24 determinari neconforme. 

  

  ANALIZE ALIMENTE 

 S-au analizat un total de 73 probe alimente  efectuandu-se  100 analize : 

 2 probe  in cadrul programelor de sanatate, efectuandu-se 4 determinari. 

 65 analize contra cost pentru clienti externi ,efectindu-se78 determinari. 

 materiale in contact cu alimentul = 6 probe (18 analize) in cadrul actiunilor tematice. 

 

  ANALIZE DE NOXE IN MEDIUL DE MUNCA 

 S-au analizat 135 probe noxe chimice si pulberi  : 

 94 de noxe chimice la solicitarea clientilor externi; neconforme = 43. 

 41 de pulberi gravimetrice la solicitarea clientilor externi ; neconforme = 13..  

 

3) LABORATOR IGIENA RADIATIILOR IONIZANTE 

 

Acţiuni specifice de evaluare a efectelor radiaţiilor ionizante pentru starea de sănătate: 

 au fost realizate un numar de 17 controale ale  masurilor de radioprotectie in obiectivele 

nucleare  medicale si industriale din judetul  Mehedinti ; 

 s-au efecutat masuratori ale eficacitatii ecranelor de protectie la radiatii in 35 obiective 

nucleare medicale si industriale ; 

 s-a urmarit starea de sanatate a personalului expus profesional la radiatii , nu  au fost  

iesiri din mediul de radiatii din motive medicale; 

 nu s-au inregistrat cazuri de iradiere la personalul expus la radiatii din sectorul medical 

sau industrial; 

 s-au recoltat si trimis  4 probe apă retea publica din municipiul Dr.Tr.Severin şi municipiul 

Orşova,12 probe apa de suprafaţă din fluviul Dunarea şi un numar de 6 probe din 

pricipalele grupe de alimente  pentru  determinarea radioactivitatii la D.S.P.Dolj, 

Laboratorul Igiena. Radiatiilor. In urma verificarii nu s-au inregistrat valori peste limita 

de interventie. 

 in colaborare cu D.S.P.Dolj s-au realizat un numar de 2 acţiuni de monitorizare a dozei 

de radiaţii primite de pacient  

 

     Laboratorul de microbiologie cit si Laboratorul de chimie sanitara si toxicologie 

este acreditat Renar (Certificat de Acreditare nr. LI 638 Data emiterii Anexei nr. 1: 04.12.2012 

) pentru 26 proceduri, iar in 2014 si-a reinnoit inregistrarea la Ministerul Sanatatii in Registrul 

laboratoarelor pentru monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei 

potabile (nr. 332/17.10.2014). 

LDISP –DSP MH a participat in anul 2015 la: 

- programul de evaluare externa a calitatii in seroimunologie VEQ EUROPA la 4 exercitii   

-schema de intercomparare laboratoare organizata de Inst Nat Sanatate Publica Bucuresti 
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-teste proeficienta organizate de LGC ANGLIA pentru microbiologia apei, alimentului si chimia 

apei. LDISP a obtinut la toate aceste teste punctaje maxime. 

 

Nr. 

Crt 
Tipul/Denumirea incercarii Material / produs Documentul de referinfa 

 MICROBIOLOGIE   

1 Numararea coloniilor prin 

insamantare in mediul de cultura 

agar:la 22°C 

Apa potabila 

Apa 

imbaiere 

SR EN ISO 6222:2004 PS-

LDISP-14,ed.1,rev.0 

2 

 

Numararea coloniilor prin 

insamantare in mediul de cultura 

agar:la 37°C 

Apa potabila SR EN ISO 6222:2004 PS-

LDISP-15, ed.1,rev.0 

 

3 

Detectia si numararea Escherichia 

coli si bacterii coliforme. Metoda 

prin filtrare pe membrana 

Apa potabila 

Apa 

imbaiere 

SR EN ISO 9308-1:2004 PS-

LDISP-16, ed.1,rev.0 

 

4 

Identificarea si numararea 

enterococilor intestinali.M etoda prin 

filtrare pe membrane 

Apa potabila  SR EN ISO7899-2:2002 PS-

LDISP-17, ed.1,rev.0 

 

5 

Detectarea si numararea 

Clostridium Perfringens(inclusiv 

sporii) 

Apa potabila PS-LDISP-18, ed.1,rev.0 

 

6 

Detectarea si numararea 

Pseudomonas 

aeruginosa.Metoda prin filtrare pe 

membrana                          

Apa potabila      

Apa imbaiere  

SR EN ISO16266/2008 PS-

LDISP-19, ed.1,rev.0 

 

7 

Metoda orizontala pentru 

detectarea bacteriilor din genul 

Salmonella 

Produse alimentare SR EN ISO 6579/AC/2006 SR 

EN ISO 6785/2007 PS-LDISP-

20,ed.1,rev.0 

 

8 

Metoda orizontala pentru 

detectia si numararea Listeriei 

monocitogenes 

Produse alimentare SR ISO 11290-2/A1/2005 PS-

LDISP-21,ed.1,rev.0 

 

9 

Coprocultura 

(Salmonella, Shigella, 

Staphylococcus aureus, EPEC) 

Materii fecale Tratat microbiologie clinica 

Autori :Dumitru Buiuc,Marian 

Negut, Editura Medicala 2008 

PS-LDISP-06,ed.1, rev.5 

 

10 

Exudat 

faringian/nazal 

(Streptococcus 

Staphylococcus 

aureus 

Pseudomonas spp 

Candida albicans) 

Secretii faringiene/nazale Tratat microbiologie clinica 

Autori :Dumitru Buiuc,Marian 

Negut, Editura Medicala 2008 

PS-LDISP-05, ed.1, rev.5 

 

11 

Urocultura 

(Enterobacteriaceae 

Psedomonas spp 

Enterococus 

Staphylococcus coagulazo pozitiv 

Candida spp) 

Urina Tratat microbiologie clinica 

Autori :Dumitru Buiuc,Marian 

Negut, Editura Medicala 2008 

PS-LDISP-08, ed.1, rev.5 
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12 Examen microbiologic al 

secretiilor purulente 

(Staphylococcus coagulaza 

pozitiv, Enterobacteriaceae 

Pseudomonas spp Candida spp) 

Secretii purulente Tratat microbiologie clinica 

Autori :Dumitru Buiuc,Marian 

Negut, Editura Medicala 2008 

PS-LDISP-05, ed.1, rev.5 

 

13 

Determinarea incarcaturii 

microbiene (aeromicroflora,control 

microbiologic al suprafetelor si al 

personalului sanitar) 

Suprafete de 

lucru,tegumente,a

er 

PS-LDISP-

11,ed.1,rev.0 PS-

LDISP-12, ed.1,rev.0 

PS-LDISP-10, 

ed.1,rev.0 

 

14 

Controlul microbiologic al sterilizarii si 

al sterilitatii 

probe diverse PS-LDISP-13, ed.1,rev.0 

 

15 

Antibiograma Tulpina Bacteriana Tratat microbiologie clinica 

Autori :Dumitru Buiuc,Marian 

Negut Editura Medicala 2008 

PS-LDISP-07,ed.1,rev.5 

16 

 

Examen coproparazitologic-metoda 

microscopica Protozoare intestinale 

(Giardia,Entamoeba, Bl astocystis) 

Helminti intestinali (Tenia, 

Hymenolepis, Ascaris lumbricoides, 

Trichiuris, Enterobius, Ancylostoma) 

Materii fecale Parazitologie medicala Simona 

Radulescu;E.Mayer Editura 

ALL, Bucuresti 1994 PS-

LDISP-09,ed.1,rev.0 

17 Determinari imunologice/ ELISA: Ac 

anti HIV 

Sange PS-LDISP-01,ed.1,rev.5 

18 Determinari serologice/ aglutinare 

RPR/VDRL, TPHA 

Sange PS-LDISP-02 ,ed.1,rev.5 PS-

LDISP-03 ed.1,rev.5 PS-

LDISP-04, ed.1,rev.5 

 CHIMIE   

 Metode spectrofotometrice   

19 Determinarea continutului de : -nitriti Apa potabila * Apa 

imbaiere 

SR EN 26777/2002 PS-LDISP-

02-C, ed.1,rev.0 

20 

 

Determinarea continutului de : -nitrati A pa potabila Apa 

imbaiere ^ 

SR ISO 7890-1/1998 PS-

LDISP-03-C, ed.1,rev.0 

21 Determinarea continutului de : -

amoniac 

A pa potabila Apa 

imbaiere 

SR ISO7150-1/2001 PS-

LDISP-01-C,ed.1,rev.0 

 Metode volumetrice   

22 Determinarea continutului de cloruri  Apa potabila Apa 

imbaiere 

SR ISO 9297/2001 PS-LDISP-

06-C,ed.1,rev.0 

23 Determinarea indicelui de 

permanganat (oxidabilitate) 

Apa potabila Apa 

imbaiere 

SR EN ISO 8467/2001 PS-

LDISP-04-C,ed.1,rev.0 

 Metoda electrometrica   

24 Determinarea -Ph-ului Apa potabila Apa 

imbaiere 

SR ISO 10523/2009 PS-

LDISP-09-C,ed.1,rev.0 

25 Determinarea conductivitatii electrice Apa potabila Apa 

imbaiere 

SR EN 27888/1997 PS-LDISP-

10-C,ed.1,rev.0 

 Metoda nefelometrica   

26 Determinare turbiditate Apa potabila Apa 

imbaiere 

SR EN ISO7027/2001 PS-

LDISP-11-C,ed.1,rev.0 
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CAPITOLUL 11 – PROGRAME DE SANATATE DERULATE LA NIVELUL 

DSP   MEHEDINTI – INDICATORI DE EVALUARE 

 

In domeniul programelor naţionale de sănătate publica, Compartimentul de 

asistenta medicala si programe de sanatate, a intocmit, centralizat si a raportat 

indicatorii specifici programelor nationale de sanatate, trimestrial la Ministerul Sanatatii, 

Agentia Nationala pentru Programe de Sanatate si la unitatile de asistenta tehnica si de 

management din cadrul institutelor nationale de sanatate publica, de boli infectioasa “ 

Prof. Dr. Matei Bals” de pneumoftiziologie” Marius Nasta”, ocrotirea mamei si copilului “ 

Prof. Dr. Alfred Rusescu”, conform machetelor de raportare insotite de raportul de 

activitate al coordonatorului fiecarui program national. Avand in vedere ca indicatorii 

aferenti trimestrului IV 2015 nu au fost finalizati, termenul de raportare fiind 20 Ianuarie 

2016, prezentam situatia programelor nationale de sanatate publica la 30 Septembrie 

2015. 
 

PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE(PN I) 
Programul national de vaccinare (PN I.1) 

        Pentru realizarea indicatorilor programului a fost alocata suma de  198.000 lei pe sursa 

de finantare Venituri proprii – Accize , iar pe sursa de finantare Buget de stat suma de 112 000 

lei, fiind facute plati in suma de 208722 lei .  

 Decontarile catre medicii de familie au fost facute in baza contractelor de prestări servicii 

încheiate intre DSP  Mehedinti si aceștia. 

Indicatori fizici realizati cumulat de la inceputul anului ( la finele trimestrului III 2015): 

- vaccinari populatiei la varstele prevazute in Calendarul national de vaccinare – 

numar copii vaccinati conform calendarului = 15552 , cu un cost mediu realizat pe fiecare 

indicator fizic de  43.44 lei; 

-  vaccinari pentru grupele populationale la risc- numar persoane la risc vaccinate  

=1718 , cu un cost mediu realizat pe fiecare indicator fizic de 41.78  lei ; 

 

Programul national  de supraveghere si control al bolilor  transmisibile prioritare 

(PN I .2) 

Bugetul Programului national de supraveghere si control al bolilor  transmisibile prioritare 

a fost in anul 2015 de 47 000  lei, din care pe Buget de stat = 27.000 lei si pe Venituri proprii – 

Accize = 20.000 lei, fiind  utilizata intreaga suma pentru indeplinirea  indicatorilor  

Indicatori fizici si de eficienta ( la finele trimestrului III 2015):: 

a) Numar activităţi desfăşurate- indicatori fizici realizati cumulat de la inceputul anului = 59, 

cu un cost mediu realizat pe fiecare indicator fizic de 275.47  lei ; 

b) numar de focare depistate- indicatori fizici realizati cumulat de la inceputul anului = 10, cu 

un cost mediu realizat pe fiecare indicator fizic de 299.43 lei ; 
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Programul national de prevenire, supraveghere si control al infectiei HIV (PN I.3)  

Acest program a fost   desfasurat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu 

Severin. 

 Bugetul alocat programului a fost de 571 000 lei, din care :  sursa de finanatare Buget 

de stat 429 000 lei si sursa de  finantare Venituri proprii accize 142 000 lei. 

Sumele alocate au fost cheltuite in totalitate.   

1) Indicatori fizici si de eficienta ( la finele trimestrului III 2015):: 

  teste rapide HIV – indicatori fizici realizati cumulat de la inceputul anului  =839, cu un 

cost mediu realizat pe fiecare indicator fizic de 1.49 lei/test ; 

  teste Elisa HIV 1+2, = 505 cu un cost mediu realizat pe fiecare indicator fizic de 8.92 

lei/test. 

 numar de bolnavi HIV/SIDA beneficiari de  tratamentul  cu ARV= 25  ( Trim III 2015) cu 

un cost mediu de 16773 lei. 

2) Indicatori de rezultat ( la finele trimestrului III 2015): 

 numar  gravide testate HIV= 986; 

 numar total gravide din judet = 1232; 

 procentul gravidelor testate HIVdin totalul gravidelor din judet = 80.03%. 

 

Programul national de supraveghere si control a tuberculozei (PN I.4)  

Acest program a fost   desfasurat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu 

Severin, Spitalul Municipal Orsova si Spitalul Orasenesc Baia de Arama . 

  In anul 2015, a fost repartizat un buget in suma de 273.000  lei, din care pe Buget de 

Stat = 81.000 lei si pe Venituri proprii - Accize = 192.000 lei, acesta fiind utilizat in totalitate 

pentru supravegherea si controlul tuberculozei, precum si pentru tratamentul bolnavilor cu 

tuberculoza . 

1)Indicatori  fizici si de eficienta ( la finele trimestrului III 2015): 

 numar de personae examinate carora li s-au efectuata examene radiologice= 2236 cost 

mediu  = 9.57 lei  (trim III); 

 numar de personae examinate carora li s-au efectuat examene bacteriologice BK= 1099; 

cost mediu =  48,93 lei  (trim III); 

 numar de personae examinate carora li s-au efectuat examene bacteriologice BK prin 

metode conventionale microscopice si cultura= 1099; cost mediu = 25.34 lei; 

 numar de persoane la care s-au efectuat tes cutanat la tuberculina( IDR) = 265; cost 

mediu = 31.45 lei; 

 numar de personae la care s-a initiat chimioprofilaxia= 219; cost mediu = 9.15 lei; 

 numar de anchete epidemiologice/ cazuri detuberculoza= 259; cost mediu =18.08 lei; 

 numar de bolnavi TB carora li s-au eliberat medicamente= 366; cost mediu =261.03 lei; 

2) Indicatori de rezultat ( la finele trimestrului III 2015):: 

 procentul cazurilor noi de tuberculoza cu ancheta epidemiologica efectuata din totalul 

cazurilor noi înregistrate = 100% 
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 procentul persoanelor cu chimioprofilaxie din cele cu indicație pentru chimioprofilaxie = 

100% 

 

PROGRAMUL NATIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANTI DIN 

MEDIUL DE VIATA SI MUNCA  (PNII) 

Bugetul Programului  national  de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de 

viata si munca, a fost in anul 2015 de 30.000  lei  pe sursa de finantare Venituri proprii – Accize. 

Indicatori fizici si de eficienta (  la finele trimestrului  III 2015): 

- numar de interventii specific de evaluare a efectelor factorilor de risc din mediul de viata= 

23 ; cost mediu = 285.69 lei; 

- numar de interventii specific de evaluare a efectelor radiatiilor ionizante pentru starea de 

sanatate =12; cost mediu=285.69 lei; 

- numar de interventii specific de evaluare a efectelor factorilor de risc din mediul de 

munca= 12; cost mediu =285.69 lei. 

- Numar de interventii specific de evaluare a efectelor factorilor de risc alimentary pentru 

starea de sanatate si nutritive a populatiei= 15; cost mediu =285.69 lei. 

 

PROGRAMUL NATIONAL DE DEPISTARE PRECOCE ACTIVA A CANCERULUI DE COL 

UTERIN PRIN SCREENING ORGANIZAT( PN IV.1) 

         La nivelul Județului Mehedinti funcționează o rețea de screening cancer col uterin, in 

cadrul  Spitalul Județean de Urgenta Drobeta Turnu Severin      

          Prevederea bugetara pe anul 2015 a fost de 240 000 sursa de finantare  Venituri proprii 

Accize.   Din aceștia s-a finanțat suma de 6305 lei pana la data de 30 Septembrie 2015.   

  Indicatori fizici ( la finele trimestrului III 2015):: 

- Numar femei la care s-a realizat recoltarea materialului cellular cervical= 76; 

- Numar FS1 eliberate= 160; 

- Numar femei care au primit FS1 si pentru care s-a primit rezultatul:  

     * rezultat negativ = 76; 

     * rezultat pozitiv= 6. 

     * rezultat pozitiv cu bilet de trimitere=6. 

 Furnizorii de servicii medicale din cadrul subprogramului sunt reprezentați de: 

 - centre de informare si consiliere a femeilor privind masurile de prevenire a 

cancerului de col uterin si mobilizare a populației eligibile pentru testarea Babes-Papanicolau 

reprezentate in principal de cabinetele medicilor de familie ; 

 - centre de recoltare a materialului celular cervical, reprezentate de cabinete de 

obstetrica ginecologie, cabinete de planning familial, cabinete de medicina de familie cu 

personal cu competenta  

 - 1  laborator de analize medicale in domeniul citologiei cervicale , unde isi desfasoara 

activitatea 2 medici primari. 
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 PROGRAMUL NATIONAL DE EVALUARE SI PROMOVARE A SANATATII SI EDUCATIE 

PENTRU SANATATE (PN V)  

       Bugetul alocat acestui program in anul 2015 a fost de 11 000 lei – sursa finantare 

Venituri proprii Accize= 4 000 lei si sursa de finantare Buget de stat= 4 000 lei. 

       Indicatori fizici si de eficienta ( la finele trimestrului III 2015):: 

- Numar de evenimente/campanii IEC desfasurate= 11; 

- Numar de actiuni/activitati desfasurate la nivel judetean in concordanta cu planurile de 

actiune judetene privind alimenatia sanatoasa si activitate fizica= 72; 

- Numar de institutii implicate in desfasurarea activitatilor= 24; 

- Numar interventii pentru monitorizarea sanatatii copiilor=10; 

- Raport stare de sanatate populatie elaborate=2. 

 

    

PROGRAMUL  NATIONAL DE SANATATE A FEMEII SI COPILULUI (PNVI) 

 In cadrul Programului National de Sănătate a Femeii si Copilului s-au derulat obiective 

din subprogramele 1 si 3 după cum urmează: 

 Subprogramul pentru ameliorarea starii de nutritie a mamei si copilului.( PN VI.1) 

  Interventii in cadrul subprogramului: 

- 1.2 Profilaxia distrofiei  la copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de 

lapte matern prin administrare de lapte praf; 

 - pentru desfășurarea programului, DSP Mehedinti a solicitat Ministerului Sanatatii 

repartizarea sumelor necesare pentru achiziționarea necesarului de lapte praf care este 

distribuit, in urma cererilor medicilor de familie si  autoritatilor publice locale. 

 -programul a fost finanțat cu suma de 119.000 lei beneficiind de lapte praf un număr de 

1439 copii, cu un cost mediu de 75.79 lei / copil ( date centralizate la finele trimestrului III 2015). 

          -  1.3 Profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere 

   Profilaxia malnutriției la copii cu greutate mica la naștere se deruleaza  de Spitalul 

Județean de Urgenta Drobeta Turnu Severin . 

 - pentru profilaxia malnutriției la copii cu greutate mica la naștere in anul 2015 au fost 

alocate fonduri in suma de 15.000 lei, cu un cost mediu de 152.25 lei / copil; pentru acest 

program si au beneficiat un numar de 91 copii ( date centralizate la finele  trimestrului III 2015).

  

  

 Subprogramul  de sanatate a femeii ( PN VI.3) 

          Interventii in cadrul subprogramului: 

          - 3.1 Prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la servicii moderne de 

planificare familială 

 - sunt 54  medicii de familie si 2 cabinete de planing familiar participanți la acest 

subprogram.  

 - contraceptivele sunt repartizate de către Ministerul Sanatatii. In anul 2015 au beneficiat 

un numar de 1395  femei  de  medicamente contraceptive ( Artizia) cu un cost mediu de 54.08 

lei/ beneficiar  ( date centralizate la finele trimestrului III 2015).  
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  Contraceptivele sunt ridicate de către reprezentantul DSP Mehedinti  de la UNIFARM 

București, apoi distribuite la cerere către medicii de familie si de catre cabinetele de planificare 

familiala in funcție de solicitari si de contraceptivele avute la dispozitie .  

 - 3.4 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 

 - se adresează lehuzelor Rh negative si femeilor Rh negative, care au suferit un avort, 

sarcini  ectopice sau la care s-au efectuat proceduri invazive in scop terapeutic si diagnostic. 

 In anul  2015 au fost alocate fonduri in suma de 16.000 lei si au beneficiat un numar de 

32 gravide cu un cost mediu de 299.41/ gravida( date centralizate la finele trimestrului III 2015).  

 

                 

CAPITOLUL 12 - CONTROL IN SANATATE PUBLICA  2015 

 

 In cursul anului 2015 au fost intocmite un numar de 1729 procese –verbale de control a 

conditiilor igienico-sanitare si 3242 controale, au fost aplicate 102 sanctiuni contraventionale, 

din care: 45 avertismente si 57 amenzi in valoare de 81.150 lei, si au fost interzise de la consum 

45,463 kg si 202,28 litri produse alimentare de la societati comerciale din incinta unitatilor de 

invatamant, pe urmatoarele domenii : 

 

A.INSPECTIA ALIMENTULUI  

 In obiectivele din acest domeniu s-au efectuat un numar total de 449 controale din care:  

-    37 controale la producatori si ambalatori; 

-    75 controale la distribuitori si transportatori;  

-  180 controale la retaileri; 

-    88 controale la servicii de alimentatie; 

-    69 controale la producatori primari ce vand direct consumatorului final. 

producatori  si
ambalatori

distribuitori si
transportatori

retaileri

servicii de alimentatie

producatori primari

 
B.INSPECTIA APEI      

 In obiectivele din acest domeniu  s-au efectuat un nr. de 27  controale, din care : 

- 26 controale la instalatii centrale de aprovizionare cu apa potabila; 

-   1 control la instalatie locala de aprovizionare cu apa potabila; 
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Au fost prelevate 30 probe de apa de la instalatii centrale de aprovizionare cu apa, din 

care 10 au fost corespunzatoare, iar 19 necorespunzatoare fizico-chimic si 14 

necorespunzatoare bacteriologic. 

           Pentru abateri de la legislatia sanitara au fost aplicate 6 amenzi in valoare de 18000 lei. 

                     

C. INSPECTIA MEDIULUI DE VIATA AL POPULATIE: 

           In obiectivele din acest domeniu s-a efectuat un numar de 488 controale, din care: 

- 196  in zone de locuit; 

-     5 unitati comerciale; 

- 287 in alte unitati. 

          Pentru abateri de la legislatia sanitara au fost aplicate un nr. de 15 amenzi in valoare de 

22000 lei si 14 avertismente. 

zone de locuit

unitati comerciale

alte unitati

 
D. INSPECTIA UNITATILOR DE TURISM: 

           In obiectivele din acest domeniu s-a efectuat un numar de 25 controale, din care: 

-   6 in unitati de cazare hoteliera; 

- 11 in pensiuni turistice; 

-   8 piscine si stranduri. 

Au fost prelevate 4 probe de apa de la zone de imbaiere- piscine si stranduri, din care 3 

au fost corespunzatoare, iar 1 necorespunzatoare fizico-chimic. 

 

E.INSPECTIE MEDIULUI DE MUNCA: 

  In obiectivele din acest domeniu s-a efectuat un numar de 0 controale. 

 

F. INSPECTIA PRODUSELOR COSMETICE SI A UNITATILOR DE INFRUMUSETARE: 

 

    Pentru obiectivele din acest domeniu s-a efectuat un numar de 103 controale, din care: 

- 17 controale in unitati de desfacere produse cosmetice; 

- 76 controale in unitati de infrumusetare; 

- 10 controale pe produse cosmetice. 
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Au fost efectuate 34 recontroale pentru verificarea realizarii recomandarilor si masurilor 

acordate cu ocazia controlului. 

Au fost verificate un numar de 10 produse cosmetice si a fost prelevata 1 proba, care a 

reiesit corespunzatoare din punct de vedere microbiologic. 

Pentru abateri de la legislatia sanitara au fost aplicate un nr. de 2 amenzi in valoare de 

6000 lei si 10 avertismente. 

 

G. INSPECTIA PRODUSELOR BIOCIDE: 

     Pentru obiectivele din acest domeniu s-a efectuat un numar de 646 controale, din care: 

-   63 controale in unitati de desfacere a produselor biocide; 

- 582 controale in unitati utilizatoare (unitati sanitare, de invatamant, unitati de turism; 

cabinete infrumusetare); 

-     1 utilizator profesional. 

 

H. INSPECTIA UNITATILOR DE INVATAMANT: 

     Pentru obiectivele din acest domeniu s-a efectuat un numar de 255 controale, din care: 

-   44 controale in unitati de anteprescolari si prescolari; 

- 129 controale in unitati de invatamant primar si gimnazial; 

-   19 controale in unitati de invatamant liceal; 

-     2 controale in unitati de invatamant superior; 

-     1 control in unitati de invatamant special; 

-   14 controale in ateliere scolare; 

-   16 controale in unitati de cazare (internate, camine); 

-   27 controale in bloc alimentar propriu; 

-     1 control in unitati de catering; 

-     2 controale in tabere de odihna; 

S-a efectuat un numar de 10 controale pe produs si meniu, din care: 

-        6 controale in societati comerciale din incinta unitatilor de invatamant;  

-        4 controale in blocuri alimentare din unitatile de invatamant.  

Au fost efectuate 3 recontroale pentru verificarea realizarii recomandarilor si masurilor 

acordate cu ocazia controlului. 

Pentru abateri de la legislatia sanitara au fost aplicate un numar de 2 avertismente, 3 

amenzi in valoare de 3000 lei si au fost interzise de la consum 45,463 kg si 202,28 litri produse 

alimentare de la societati comerciale din incinta unitatilor de invatamant. 

 

I. INSPECTIA UNITATILOR SANITARE CU EXCEPTIA SPITALELOR: 

     Pentru obiectivele din acest domeniu s-a efectuat un numar de 223 controale, din care: 

- 174 controale in unitati de asistenta medicala primara; 

-     5 controale in unitati de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca; 

-     8 controale in unitati de ingijire la domiciliu; 

-     1 control in unitati medico-sociale; 

-     4 controale in unitati socio-medicale pentru varstnici; 
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-   22 controale in unitati de medicina dentara; 

-     2 controale in centre de permanenta; 

-     9 controale in laboratoare de analiza medicala. 

 

A fost efectuat 1 recontrol pentru verificarea realizarii recomandarilor si masurilor 

acordate cu ocazia controlului. 

Pentru abateri de la legislatia sanitara au fost aplicate un nr. 2 amenzi in valoare de 5500 

lei si 1 avertisment. 

medicina primara

as. med.urgenta

ingrijiri la domiciliu

unitati medico-sociale

unitati socio medicale

medicina dentara

centru permanenta

laboratoare

 
J. INSPECTIA UNITATILOR SANITARE CU PATURI: 

     Pentru obiectivele din acest domeniu s-a efectuat un numar de 218 controale, din care: 

-        4 controale integrate in spitale 

- 106 controale pentru respectarea normelor in vigoare cu privire la colectarea, 

depozitarea si neutralizarea deseurilor rezultate din activitatea medicala; 

-   12 controale pentru respectarea normelor in vigoarea cu privirea la sterilizare si 

precautiuni universale; 

-    3 controale in cadrul S.S.C.I.N; 

-    3 controale la bloc alimentar; 

-    3 controale la spalatorii ale unitatilor sanitare; 

- 87 controale in sectii si compartimente cu diferite profiluri. 

Au fost efectuate 13 recontroale pentru verificarea realizarii recomandarilor si masurilor 

acordate cu ocazia controlului. 

Pentru abateri de la legislatia sanitara au fost aplicate un numar 5 amenzi in valoare de 

2500 lei. 
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integrate

deseuri medicale

sterilizare

SSCIN

bloc alimentar

spalatorii

sectii

 
K.INSPECTIA UNITATILOR DE TRANSFUZIE SANGUINA: 

 

      Pentru obiectivele din acest domeniu s-a efectuat un numar de 5 controale.   

 

L.INSPECTIA TUTUNULUI  

      Pentru respectarea Legii 349/2002, privind fumatul in spatii publice, s-au efectuat un nr. de  

591 controale din care:  

- 282 controale pentru fumatul in spatii publice; 

- 200 controale in unitati sanitare; 

- 105 controale in unitati de invatamant; 

-     4 controale in unitati de comercializare a produselor din tutun. 

      Pentru abateri de la legislatia sanitara a fost aplicata 1 amenda in valoare de 250 lei. 

 

M. SESIZARI : 

     Au fost rezolvate un numar de 212 sesizari si reclamatii ale cetatenilor cu privire la mediul de 

viata. 

 

      

CAPITOLUL 13 - COMPARTIMENT BUGET- FINANTE  

SI CONTABILITATE 

 

Activitatea financiara a DSP Mehedinti se desfasoara pe baza Bugetului de venituri si 

cheltuieli aprobat de Ministerul Sanatatii  in conformitate cu prevederile legale in vigoare, 

directorul executiv indeplinind functia de ordonator secundar de credite primite de la bugetul de 

stat si din alte surse de finantare.  
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Pentru desfasurarea activitatii, in anul 2015, DSP Mehedinti a beneficiat de un buget 

total in valoare de  28 582 000 lei, din urmatoarele surse: 

- Buget de stat                                       - 25 258 000 lei 

- Venituri proprii ale MS – ACCIZE                                        -   2 823 000 lei  

           - Venituri proprii din prestari servicii conform HG 59/2003    -      501 000 lei 

 

         Pentru perioada analizata s-a respectat structura cheltuielilor bugetare, sumele fiind 

cheltuite conform bugetelor aprobate, pe aricole si alineate cu respectarea prevedirilor Legii 

nr.500/2002. 

 

SITUATIA  CREDITELOR BUGETARE, PLATILOR SI CHELTUIELILOR EFECTIVE IN ANUL 

2015 DE LA  BUGETUL DE STAT 

                                                                                                                                - lei - 

Indicator Prevederi 

bugetare 

aprobate 

Credite  

bugetare 

deschise 

(finantari) 

Plati 

Efectuate 

Gradul de 

realizare al 

platilor fata 

de 

prevederea 

bugetara % 

Gradul de 

realizare al 

platilor fata 

de finantare 

% 

Cheltuieli 

Efective 

1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 7 

CHELTUIELI 

TOTALE  
25 258 000 23 882 563 23 791 833 94.19% 99.62% 24 101 146 

CHELTUIELI 

CURENTE 
25 258 000 23 882 563 23 791 833 94.19% 99.62% 20 197 001 

-Cheltuieli de 

personal  
4 497 000 

 

4 497 000 

 

4 486 411 

 

99.76% 99.76%   4 574 137 

-Bunuri si 

servicii, din care:  
15 526 000 

 

15456563 15 407 404 99.23% 99.68% 15 622 864 

- cheltuieli  

materiale DSP –

activitate proprie 

509 000 509 000         477 294 93.77% 93.77% 983 899 

- programe de 

sanatate DSP 
894 000 869 870 858 979 96.08% 98.75% 567 252 

-cabinete scolare 2 791 000 2 791000 2 784 438 99.76% 99.76% 2 597 549 

-spitale 

autoritatea locala 

–actiuni de 

sanatate 

10 760 000 10714855 10 714 855 99.58% 100% 10 714 855 

-spitale 

autoritatea locala 

– programe de 

sanatate 

572 000 571839     571 838 99.97% 99.99% 571 838 

-Transferuri, din 

care: 
5 235 000 3 929 000 3 898 018 74.46% 99.21% 3 898 018 

-Finantarea 866 000  866 000 866 000 100% 100% 866 000 
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activitatii unitatilor 

medico-sociale 

-Finantarea 

activitatii 

asistentilor 

comunitari si 

rromilor 

1 026 000       1 026 000         996 586  97.13% 97.13% 996 586 

-Alte  institutii si 

actiuni sanitare-

Transferuri de 

capital 

3 343 000 2037000 2 035 432 60.87 99.92% 2 035 432 

-Cheltuieli de 

capital 

(amortizarea 

mijloacelor fixe) 

0     6127 

  

 Creditele bugetare aprobate in anul 2015 pentru transferuri de capital au fost repartizate 

la Spitalul Judetean de Urgenta pentru achizitionarea de aparatura medicala. Pana la finele 

anului 2015 a fost receptionata doar o parte din aparatura achizitionata, urmand ca pana la 

finele lunii ianuarie 2016 sa se primeasca si restul de aparatura.  

Creditele bugetare alocate pentru cheltuieli de personal  au fost utilizate pentru plata 

drepturilor salariale si a contributiilor privind  cheltuielile de personal, platile fiind efectuate in 

conformitate cu bugetul aprobat, precum si cu respectarea clasificatiei bugetare. 

In anul 2015 s-au platit drepturi salariale castigate in instanta prin hotarari  judecatoresti 

definitive si irevocabile aferente anului 2015 in valoare de 1 066 000 lei. 

 

In anul 2015 s-au inregistrat plati efectuate si recuperate in anul curent din anii 

precedenti in suma de  2 947 lei (contravaloare concedii medicale aferente anului 2014 si  

recuperate in anul 2015 de la Casa Judeteana de Sanatatei).     

  

La titlul ,, Transferuri ‘’ s-au efectuat plati  din bugetul de stat in valoare de  1 553 835 lei din 

care: 

-unitati medico- sociale (51.01.38)  in suma de 866 000 lei; 

-asistenti comunitari  (51.01.45) in suma de  996 586 lei 

                                                           

           In anul 2015, la titlul 20 -  bunuri si servicii - in baza contractelor incheiate cu unitatile 

sanitare din judet, DSP Mehedinti a finantat: 

- actiuni de sanatate in valoare de 10 714 855 lei 

- programe de sanatate in valoare de  571 838  lei 

 

 In anul 2015 Directia de Sanatate Publica Mehedinti a inregistrat venituri din accize – 

sume alocate de Ministerul Sanatatii  in valoare de 2 237 291 lei pentru finantarea programelor 

de sanatate desfasurate de catre DSP Mehedinti, suma a fost repartizata astfel :  
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 -cheltuieli materiale  -   2 237 291 lei,  din care: 

  - programe de sanatate activitate proprie –   247 623 lei 

  - finantarea actiunilor la spitale       -            1 062 000  lei 

  - finantarea programelor la spitale –            927 668  lei         

 -cheltuieli de capital   –   0  lei 

 

SITUATIA  CREDITELOR BUGETARE, PLATILOR SI CHELTUIELILOR EFECTIVE IN ANUL 

2015 DIN ACCIZE – VP ALE MS 

            lei 

Indicator Prevederi 

bugetare 

aprobate 

Credite  

bugetare 

deschise 

(finantari) 

Plati 

Efectuate 

Gradul de 

realizare al 

platilor fata 

de 

prevederea 

bugetara % 

Gradul de 

realizare al 

platilor fata 

de finantare 

% 

Cheltuieli 

Efective 

1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 7 

CHELTUIELI 

TOTALE  
 2 823 000 2238117 2 237 291 79.25% 99.96% 2 218 893 

CHELTUIELI 

CURENTE 
2 823 000 2238117 2 237 291 79.25% 99.96% 2 218 893 

-Cheltuieli de 

personal  
0 0 0 0 0 0 

-Bunuri si servicii, 

din care:  
2 823 000 2238117 2 237 291 79.25% 99.96% 2 218893 

- programe de 

sanatate activitate 

proprie  DSP 

257 000       248398 247 623 96.35% 100% 372 573 

-spitale autoritatea 

locala –actiuni de 

sanatate 

1 637 000 1062000 1062000 64.87% 100% 1 062 000 

-spitale autoritatea 

locala – programe 

de sanatate 

929 000    927719 927 668 99.86% 99.99% 927 668 

  

 

    La 31.12. 2015 nu s-au  inregistrat plati restante fata de  furnizorii de bunuri si servicii, 

soldul contului de furnizori la 31.12.2015 in valoare de  22 590 lei  reprezinta contravaloarea 

facturilor de imunizari realizate in luna decembrie de catre medicii de familie din judet (20610 

lei), pentru care se vor primii banii in luna ianuarie 2016 si contravaloarea carburantului 

achizitionat in luna decembrie in valoare de 1980 lei. 
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In ceea ce priveste situatia cheltuielilor din venituri proprii ale DSP MH in anul 2015, 

aceasta se prezinta astfel: 

                                                                                                  lei 

Indicator Prevederi 

bugetare 

aprobate 

Plati 

Efectuate 

Gradul de realizare 

al platilor fata de 

prevederea bugetara 

% 

Cheltuieli 

Efective 

1 2 3 

 

4=3/2*100 7 

CHELTUIELI TOTALE           501 000 398 212 79.48% 395 968 

CHELTUIELI CURENTE 353 000 291 909 82.69% 313 547 

-Cheltuieli de personal  164 000 158 288 96.52% 158288.00 

-Bunuri si servicii  189 000 133 621 70.70% 113836.59 

CHELTUIELI DE 

CAPITAL 
148 000 106 303 71.83% 82 421 

 

          Incasarile realizate de catre DSP MH in cursul anului 2015 se ridica la valoarea de 

392.536 lei, la care se adauga si suma de 75.924 lei prestari servicii realizate, dar neincasate 

pana la 31.12.2015 si un disponibil la inceputul anului in valoare de 117.167 lei,  iar platile au 

fost in  suma de 398212 lei. Disponibilul existent la 31.12.2015 se va reporta in anul 2016 fiind 

utilizat cu aceeasi destinatie. 

          In anul 2015, din venituri proprii s-au platit drepturi de personal in valoare de 158.288 lei, 

reprezentand  cota parte din drepturile salariale ale personalului din laboratorul de analize 

medicale care efectueaza si analize la cere – contra cost. Aceasta suma se stabileste 

trimestrial, conform adresei MS nr. 6963/17.03.2011,  in functie de incasarile realizate in 

trimestrul respectiv   si procentul analizelor efectuate la cerere din total analize efectuate. 

 In anul 2015, DSP Mehedinti a efectuat plati pentru cheltuieli de capital in baza listei de 

investitii  si a bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de MS in  suma   de  106303 lei, 

achizitionandu-se aparatura pentru laboratorul de analize medicale si reparatii capitale la 

acoperisul cladirii DSP din Str.Alunis nr.1.  

          Activitatea economica in anul 2015 s-a desfasurat in conditii normale, astfel: 

- asigurarea drepturilor de personal ale angajatilor prin plata salariilor cuvenite si contributiilor 

aferente la termenele prevazute de lege; 

- asigurarea bunurilor, serviciilor si lucrarilor necesare bunei functionari a tuturor 

compartimentelor prin achizitionarea cu respectarea prevederilor legale a materialelor 

consumabile (furnituri de birou, combustibil, obiecte de inventar, reparatii curente etc.), plata la 

termenele scadente a facturilor de utilitati (energie electrica, termica, apa canal, telefon, internet 

etc.) ;   

 - nu s-au inregistrat datorii fata de furnizori, sumele prevazute in  contracte s-au achitat la 

temenele stabilite. 
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CAPITOLUL 14 - COMPARTIMENT ACHIZITII 

 

In ceea ce priveste modul de realizare a achizitiilor publice in anul 2015, acestea s-au 

efectuat cu respectarea legislatiei in vigoare, toate achizitiile publice au fost cuprinse in Planul 

anual de achizitii publice, pe coduri CPV, respectandu-se tipul de procedura aplicata cuvenita in 

functie de valoarea achizitiei. 
 

SITUATIA ACHIZITIILOR REALIZATE PANA LA 31.12.2015 

 

 
Obiectul contractului/ Acordului-

cadru 
Cod CPV 

Valoarea  
fără TVA 

Procedura aplicata 

1 Vaccin impotriva difteriei si antitetanos 33651620-0 11500 
cumparare directa 

on-line SEAP 

2 
Lapte praf pentru copii cu varsta 
cuprinsa intre 0-12 luni care nu 

beneficiaza de lapte matern 
15511700-7 102434 

LICITATIE 
MS 

3 Analizatoare de sange 38434520-7 484 cumparare directa  

4 Motorina 09134200-9 3271 
LICITATIE 

MS 

5 Servicii de curierat 64120000-3 2089 Cumparare directa 

6 
Consumabile 

Medicale 
33140000-3 1799 cumparare directa 

7 Benzina fara plumb 09132100-4 25510 
LICITATIE 

MS 

8 
Produse antiparazitare,insecticide si 

insectifuge 
33691000-0 2843 

cumparare directa 
on-line SEAP 

9 Culturi microbiologice 33698100-0 3993 cumparare directa 

10 Medii de cultura 24931250-6 13976 
cumparare directa 

on-line SEAP 

11 Columbia Agar 24931250-6 7920 
cumparare directa 

on-line SEAP 

12 Reactivi de laborator 33696500-0 2241 
cumparare directa 

on-line SEAP 

13 
Frigider 

 
39711130-9 685 cumparare directa 

14 Boiler 44621200-1 387 cumparare directa 

15 Truse prelevare manuala cu betisoare 3891100-4 125 cumparare directa 

16 Seringi 33141310-6 20 
cumparare directa 

on-line SEAP 
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17 Pipete de laborator si accesorii 38437000-7 100 
cumparare directa 

on-line SEAP 

18 Produse din plastic 19520000-7 512 
cumparare directa 

on-line SEAP 

19 Virfuri de pipete 38437110-1 1068 
cumparare directa 

on-line SEAP 

20 Papetarie 30192700-8 3820 
cumparare directa 

on-line SEAP 

21 Imprimate la comanda 22458000-5 780 cumparare directa  

22 Accesorii computer 30237200-1 56 cumparare directa  

23 
Dispozitive de punctie venoase si de 

prelevare de sange 
33141300-3 168 

cumparare directa 
on-line SEAP 

24 Produse chimice speciale 24950000-8 1568 
cumparare directa 

on-line SEAP 

25 Reactivi chimici 33696300-8 672 
cumparare directa 

on-line SEAP 

26 Bandaje 33141113-4 63 
cumparare directa 

on-line SEAP 

27 Vata medicala 33141115-9 252 
cumparare directa 

on-line SEAP 

28 Alcool 24322500-2 563 
cumparare directa 

on-line SEAP 

29 
Echipamente medicale – produse 

farmaceutice 
33000000-0 47 cumparare directa 

30 
Produse chimice fine si produse 

chimice variate 
24900000-3 890 

cumparare directa 
on-line SEAP 

31 Hartie de filtru 15994200-4 2298 
cumparare directa 

on-line SEAP 

32 Produse de curatat 39830000-9 247 cumparare directa  

33 Ace medicale 331411320-9 51 
cumparare directa 

on-line SEAP 

34 Agenti diagnostici 33694000-1 844 
cumparare directa 

on-line SEAP 

35 
Aerosoli si produse chimice sub forma 

de disc 
24959000-1 3021 

cumparare directa 
on-line SEAP 

36 
Consumabile medicale nechimice de 

unica folosinta si consumabile 
hematologice 

33141000-0 1799 
cumparare directa 

on-line SEAP 

37 Benzi reactive 33124131-2 1831 
cumparare directa 

on-line SEAP 

38 Antiseruri 33651510-6 11913 
cumparare directa 

on-line SEAP 

39 Manusi chirurgicale 33141420-0 546 
cumparare directa 

on-line SEAP 
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40 Sticlarie de laborator 33793000-5 1850 
cumparare directa 

on-line SEAP 

41 
Produse chimice anorganice si 

organice de baza 
24300000-7 514 

cumparare directa 
on-line SEAP 

42 Tampoane si comprese 33141116-6 353 
cumparare directa 

on-line SEAP 

43 Tifon medical 33141114-2 274 
cumparare directa 

on-line SEAP 

44 Acizi anorganici 24311410-4 81 
cumparare directa 

on-line SEAP 

45 Servicii de furnizare  retete 22458000-5 12800 cumparare directa 

46 Cloruri 24312120-1 25 
cumparare directa 

on-line SEAP 

47 Servicii de monitorizare dozimetrie 90721600-3 264 cumparare directa 

48 Servicii de determinari teste 85145000-7 5056 cumparare directa 

49 
Servicii de reparare si de intretinere a 

grupurilor refrigerare 
50730000-1 8220 cumparare directa 

50 Truse de diagnosticare 33141625-7 2591 
cumparare directa 

on-line SEAP 

51 Truse medicale 331416620-2 330 
cumparare directa 

on-line SEAP 

52 
Servicii de reparare si intretinere a 

echipamentului medical 
50421000-2 14385 cumparare directa 

53 Aprinzatoare aragaz 39220000-0 35 
Cumpararedirecta 

on-line SEAP 

54 Produse de curatenie 39831240-0 981 
cumparare directa 

 

55 Timbre 22410000-7 726 cumparare directa 

56 Baterii alcaline 31411000-0 64 cumparare directa  

57 Reactivi pentru analize de sange 33696200-7 235 
cumparare directa 

on-line SEAP 

58 Incarcatura butelie 44612100-4 427 cumparare directa 

59 Diverse materiale de constructii 44190000-8 6446 cumparare directa 

60 
Diverse instrumente de evaluare si de 

testare 
38900000-4 599 

cumparare directa 
on-line SEAP 

61 Vaccinuri 33651600-4 1463 
cumparare directa 

on-line SEAP 

62 Amoniac 24413000-2 84 
cumparare directa 

on-line SEAP 
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63 Antiseptice si dezinfectante 33631600-8 1968 
cumparare directa 

on-line SEAP 

64 Hidroxid de sodiu 24311520-8 44 
cumparare directa 

on-line SEAP 

65 Fosfati 24313220-9 28 
cumparare directa 

on-line SEAP 

66 Amoniac lichid 24413100-3 47 
cumparare directa 

on-line SEAP 

67 
Clorura de hidrogen, acizi anorganici, 

dioxid de siliciu si dioxid de sulf 
24311400-1 66 

cumparare directa 
on-line SEAP 

 

  

  

  

 

 

 


