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RAPORT 
privind activitatea Direc ţiei de Sănătate Publică Jud. Suceava 

desfăşurată în ANUL 2013 
 
            Activitatea Direcţiei de Sănătate Publică Jud. Suceava şi în anul 2013 s-a desfăşurat 
conform următoarei Fişe de Identificare: 
 
 

F I Ş A   D E   I D E N T I F I C A R E 
 

1. DIRECŢIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLIC Ă  JUDEŢEANĂ  SUCEAVA 
 
2. Adresa: 

Strada Telefon Fax E-mail Pagina web 
Scurtă, nr.1A, 
Suceava, 720223 

0230/514557 
0330/401136-7 
0330/401436-7 

0230/515089 
 

dspsv@dspsv.ro www.dspsv.ro 

 
3. Cadrul legal de funcţionare al instituţiei: 

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1078/05.08.2010 privind aprobarea regulamentului de 
organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti 

 
4. Atribu ţii principale ale instituţiei: 
 

 -  Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava este serviciu public deconcentrat, cu 
personalitate juridică, subordonat Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănătate 
publică la nivel local, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează 
programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de 
sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat 
pentru sectorul de sănătate. 

- evaluează, coordonează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale 
curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru 
unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, luând măsuri pentru asigurarea 
accesului la asistenţa medicală a oricărei persoane din raza judeţului; 

- coordonează, organizează şi evaluează programele naţionale de sănătate ce se 
derulează în teritoriul arondat şi exercită atribuţii specifice de control în sănătatea 
publică, prin personalul împuternicit, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii; 

- prin serviciile de supraveghere medicală, coordonează, organizează, evaluează şi 
participă la realizarea programelor naţionale de sănătate ce se derulează în teritoriul 
arondat şi exercită atribuţii specifice de control în sănătatea publică, în domeniile de 
competenţă, prin personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii; 

MINISTERUL  SĂNĂTĂŢII 
DIRECŢIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ JUDEŢEANĂ SUCEAVA 

720223, SUCEAVA, Str. Scurtă, Nr. 1A 
0230/514557; 0330/401136-7; 0330/401436-7; FAX  0230/515089 

COD FISCAL 4244920, CONT RO97TREZ59123660120XXXXX, TREZ SUCEAVA 
E-mail: dspsv@dspsv.ro, www.dspsv.ro  
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- în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii 
guvernamentale şi nonguvernamentale, organizează activităţi în domeniul medical al 
sănătăţii publice; 

- coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează, coordonează şi 
participă la asistenţa medicală în caz de calamităţi, epidemii, catastrofe şi alte situaţii 
deosebite, organizează, coordonează şi răspund de pregătirea reţelei sanitare pentru 
apărare, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii; 

- participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele 
pentru situaţii de urgenţă şi cu alte structuri ale Ministerului Sănătăţii; 

- organizează culegerea şi prelucrarea datelor statistice de la toţi furnizorii de servicii 
medicale, indiferent de forma de organizare, întocmesc şi transmit rapoarte statistice 
periodice către instituţiile desemnate în acest scop ; 

- furnizează date statistice către alte autorităţi, la solicitare, cu respectarea 
confidenţialităţii datelor personale; 

-  desemnează reprezentanţi în consiliul de administrare al spitalelor din subordine, 
precum şi din unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale; 

- avizează şi supun aprobării conducerii Ministerului Sănătăţii propunerile privind 
structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a 
denumirilor unităţilor sanitare din subordinea acestora; 

- monitorizează afişarea pe site-ul spitalelor publice a proiectelor bugetelor de venituri 
şi cheltuieli şi analizează execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli lunare şi 
trimestriale, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile subordonate; 

- la cererea unor persoane fizice sau juridice, efectuează, potrivit dispoziţiilor legale, 
servicii medicale de sănătate publică, pentru care se percep tarife potrivit actelor 
normative în vigoare. 

 
5. Structura organizatorică a instituţiei: 

 
Din care: 
 

Nr. Total 
personal al 
institu ţiei (toţi 
angajaţii 
institu ţiei, 
inclusiv 
conducearea)  

 
Nr. Personal de 
conducere al 
institu ţiei 

Nr. Personal de 
conducere al 
serviciilor, birourilor, 
compartimentelor din 
cadrul institu ţiei 

 
 
Nr. Personal de execuţie 

129,5 3 
 

9 116.5 

 
Personalul din cadrul DSP Suceava a fost format din 47 de functionari publici şi 82,5 personal 
contractual. 
 
6. Puncte de lucru în judeţ:  
a) Punct de lucru fix Rădăuţi; 
b) Punct de lucru fix Cîmpulung Moldovenesc 
c) Punct de lucru fix Vatra Dornei 
d) Punct de lucru fix Gura Humorului – micronucleu de epidemiologie. 
 
7. Reorganizări ale punctelor de lucru - analizate şi stabilite în Comitetul Director: 
a) - Punct fix de lucru Fălticeni, desfiinţat cu 1 iulie 2013, personalul fiind preluat pe structuri 
la sediul  instituţiei, avand în vedere lipsa de personal; 
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b) - Punct fix de lucru Siret desfiinţat cu 1 octombrie 2013 şi transferarea salariaţilor la PLF 
Rădăuţi, cu menţiunea că în cazurile prevăzute de Regulamentul Sanitar Internaţional 2005, 
DSP Suceava va asigura prezenţa personalului sanitar prin redijare la frontiera din oraşul 
Siret. 
c) - Punct fix de lucru Vatra Dornei – s-a desfiinţat Laboratorul de Diagnostic cu 1 octombrie 
2013, cu transferarea salariaţilor şi aparaturii medicale din dotare la PLF Cîmpulung 
Moldovenesc, avand în vedere lipsa unui medic de laborator care să-şi desfăşoare activitatea 
permanent la punctul de lucru în cauză.   
   
Compartimente /birouri/laboratoare/ servicii din cadrul DSP Suceava: 
- Serviciul Control în sănătate publică          
- Comp.Supraveghere Epidemiologică şi Control Boli Transmisibile 
- Comp.Evaluare  factori de risc din mediu de viaţă şi muncă 
- Comp.Evaluarea şi promovarea sănătăţii 
- Laborator Diagnostic Microbiologic 
- Laborator Chimie sanitară/Toxicologie 
- Laborator Igiena radiaţiilor 
- Birou RUNOS 
- Comp.Audit public intern 
- Comp. Juridic 
- Comp. Avize/autorizări 
- Comp.Asistenţă medicală şi programe 
- Comp.Statistică/informatică în sănătate publică 
- Biroul Buget-finanţe/Contabilitate    
- Serviciul Administrativ şi Mentenanţă 
- Comp.Achiziţii publice 
- Relatii cu Publicul  
- Secretariat/Registratură 
 

 
SERVICIUL  DE  CONTROL  ÎN  S ĂNĂTATE PUBLIC Ă 

 
           Serviciu care îşi desfăsoară activitatea prin tipuri de controale stabilite prin regulilele 
Ord. MS 824/  dar şi conform unor planuri tematice transmise de serviciul de specialitate din 
cadrul ministerului de resort cît şi cel stabilit de structura proprie conform cu nevoile locale, 
unde se încadrează şi eventualele controale împreună cu alte unităţi, stabilite de comun acord 
sau dispuse de Instituţia Prefectului.  

 În majoritatea unităţilor controlate s-a constatat că sunt respectate condiţiile de 
functionare de ordin igienico-sanitar atât sub aspectul asigurării spaţiilor necesare desfăşurării 
activităţilor autorizate, cât şi sub aspectul dotării, asigurării unor circuite funcţionale 
corespunzătoare şi deservirii acestora de către personal instruit cu privire la noţiunile 
fundamentale de igienă şi examinat medical periodic conform prevederilor legale în vigoare. 

 Totuşi o parte dintre unităţile controlate au prezentat o serie de neconformităţi după 
cum urmează: modul de efectuare a cursurilor obligatorii de instruire cu privire la noţiunile 
fundamentale de igienă; nerespectarea periodicităţii de efectuare a examenelor medicale de 
control a angajaţilor; nerespectarea prevederilor H.G. nr. 568/2002 (cu modificările şi 
completările ulterioare) care interzice comercializarea cu amănuntul a produsului „sare 
neiodată cît şi comercializarea de sare iodată pentru consum uman pentru fabricarea pâinii şi a 
produselor de panificaţie cu conţinut de iod în afara limitelor stabilite de art.4 alin.(2) din 
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respectivul act normativ”;  recepţionarea de produse alimentare care nu prezintă documente 
însoţitoare privind calitatea; neasigurarea necesarului de apă caldă curentă; lipsa graficului de 
înregistrare a temperaturii de funcţionare a spaţiilor frigorifice; lipsa certificatului de calitate 
însoţitor pentru unele produse alimentare; condiţii igienico-sanitare necorespunzătoare în 
spaţiile de funcţionare; eficienţa redusă a operaţiunile D.D.D. efectuate; puncte pentru igiena 
mâinilor necorespunzător amenajate şi dotate; condiţii necorespunzătoare de depozitare a 
recipienţilor de colectare a laptelui; neîncadrarea în parametrii de potabilitate a apei potabile 
curente asigurate în unitate prin instalaţia proprie.  

 Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr total de 442 sancţiuni, din 
care 44 amenzi în valoare totală de 56400 lei şi 396 avertismente, 2 suspendări de activitate 
pentru unităţi alimentare din sectorul servicii, iar acţiunile de inspecţie desfăşurate au fost 
completate cu un număr de 387 acţiuni de îndrumare şi consultanţă cu o tematică axată pe 
norme de igienă în vigoare impuse unităţilor cu profil alimentar pentru asigurarea unor 
condiţii corespunzătoare de funcţionare.  
 
La acestea s-au mai adăugat şi alte activităţi precum; 
 
1. Apa - Numar probe recoltate – total = 118 
   - provenienţă:  - instalaţii locale - fântâni proprii 
                           - Uzina de apă Siret 

- Staţie tratare apă Dolhasca 
     - Staţie tratare apă Bărnărel – Crucea 
     - Staţie tratare apă Neagra – Broşteni 

- instalaţii centrale 
                - fântâni publice 
                                                            - instalaţie alimentare cu apă potabilă: hotel „Dagida”,  

  pensiune”Daiana”  
     - staţii de apă,  
                                                            - instalaţie alimentare cu apă potabilă 
                - producători 
 
2. Actiuni tematice stabilite de ISS judetean = 12 
- domeniu: - aliment 

- Controlul punctelor de colectare a laptelui, din mediul rural; 
 - Verificarea condiţiilor sanitare de amenajare ale perimetrului, a condiţiilor de 
exploatare şi întreţinere igienică a pieţii; 
 - Verificarea condiţiilor sanitare de funcţionare asigurate de  unităţile de 
comercializare a pâinii şi a produselor de panificaţie. 

- Verificarea condiţiilor de funcţionare a unităţilor de alimentaţie publică care 
organizează mese festive în perioada sărbătorilor de iarnă. 
- domeniu:  - mediul de muncă  

- Verificarea respectării normelor de medicina muncii şi de aplicare a prevederilor 
legale privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din unităţile de  

> prelucrare primară a lemnului; 
> colectarea şi îndepărtarea reziduurilor; 
> spălare auto şi spălătoriile pentru lenjerie şi haine; 
> prestări servicii din categoria service auto; 

            > comercialiyare a hainelor second-hand 
 - domeniu: - învăţământ  
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 - Verificarea condiţiilor igienico-sanitare în unităţi şcolare privind produsele din 
programul „Lapte şi corn”, acţiune dispusă prin Ord. Prefect nr.11/21.01.2013 
- domeniu: - apa 
 - Verificarea condiţiilor de funcţionare a staţiilor de tratare şi distribuţie a apei 
potabile, din mediul rural 
- domeniu: - tutun = 1 

- Verificarea respectării prevederilor legale în vigoare privind fumatul în spaţii publice 
închise din unităţile de alimentaţie publică 
  
3. Acţiuni comune cu alte autorităţi = 11 
 - domeniu: - apă  
  - sesizări 

- domeniu: - mediul de viaţă al populaţiei  
  - sesizări 

- domeniu: - învăţământ  
  - Verificarea condiţiilor igienico-sanitare privind acordarea produselor lactate 
şi de panificaţie în şcoli, conform Ord. Prefect nr.11/21.01.2013 
 
4. Unităţi sanitare cu paturi – Şi cu recoltări de probe – total = 31 
   - provenienţă cazarmament din unităţi sanitare cu paturi 
 
5. Turism (piscine) - total = 34 
   - provenienţă:  - ştrand cu bazine de înot 

- piscine                                                              
6. Activitate juridic ă 
 - dosarele privind contestarea sancţionării prin amendă contravenţională, se află în 
curs de soluţionare la judecătoria teritorială 
 
Activitatea de control totală în sinteză arată astfel: 
 

Nr.crt.  DOMENIUL / tip    Date 
raportate  

1 Apa     
  Numar total controale, din care:   39 
  a) instalatii centrale   25 
  - producatori   20 
  - distribuitori   1 
  - utilizatori, din care:   4 
    - colectivitati 1 
    - altii 3 
  b) instalatii locale (fantani publice)   13 

  
c) verificarea monitorizarii de control a apei 
potabile 

  
1 

  Numar probe recoltate: - total 118 
  Recontroale - numar total 1 
2 Turism     

  
a) Numar total unitati de turism controlate, din 
care: 

  
211 

    - unitati de cazare hoteliera 44 
    - pensiuni turistice 163 
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    - camping-uri 4 
  b) numar piscine si stranduri controlate   16 

  
  

- nr. total probe recoltate, din 
care: 34 

    corespunzatoare 27 
    necorespunzatoare* 7 
  Recontroale - numar total 2 
  Avertismente - numar total 12 
  Amenzi - numar total 3 
    - valoare totala 3000 lei 
3 Mediul de viata a populatiei     
  Numar total controale, din care:   384 
  a) zone de locuit    73 
  b) unitatile de mica industrie   1 
  c) unitati comerciale   198 
  d) unitati de prestari servicii   66 
    - spalatorii auto 59 

  
  

- spalatorii pentru lenjerie, 
haine 7 

  i) institutii social-culturale   8 

  
j) unitati care comercializeaza haine second-
hand 

  
21 

  k) altele   17 
  Recontroale - numar total 4 
  Avertismente - numar total 43 
  Amenzi - numar total 2 
    - valoare totala 3500 lei 
4 Tutun     

  
a) Numar controale 

- pentru fumat in spatiile 
publice  743 

  
  

- in unitati care comercializeaza 
produse din tutun 722 

  
  

- pentru inscriptionarea 
produselor din tutun 6 

    - in unitatile sanitare 578 
    - in unitatile de invatamant 437 
  b) Sanctiuni, din care:    

  
  

- numar amenzi 
contraventionale 1 

    - valoare totala amenzi 500 
5 Mediu de munca      
  Controale - numar total 90 
  Avertismente - numar total 15 
  Suspendare de activitate - numar total 1 
6 Cosmetice     
  a) Numar total controale in unitati, din care:   674 
    - unitati de desfacere 497 

  
  

- unitati de frizerie, coafura, 
manechiura, pedichiura, 
cosmetica 160 

    - unitati de intretinere corporala 17 
  Avertismente - numar total 17 
  Amenzi - numar total 3 
    - valoare totala 3000 lei 
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b) Controale pe produse cosmetice - numar total  

4453 
  c) Probe recoltate - numar total 1 
7 Biocide     
  Numar total controale , din care:   2222 

  

  

- la utilizatori (unitati sanitare, 
unitati de invatamant, unitati de 
turism, cabinete infrumusetare, 
etc) 1207 

    - la utilizatori (profesionali) 42 
    - la retaileri 973 
8 Invatamant     
  a) Numar total controale pe unitati, din care:   1351 

  
  

- unitati pentru anteprescolari si 
prescolari  586 

  
  

- unitati de invatamant primar si 
gimnazial 671 

    - unitati de invatamant liceal 66 
    - unitati de invatamant special 2 

  
  

- unitati de cazare (internate, 
camine) 6 

    - bloc alimentar propriu unitatii 17 
    - unitati de catering 3 
  Recontroale - numar total 135 
  Avertismente - numar total 94 
  Amenzi - numar total 1 
    - valoare totala 10000 lei 
    - blocuri alimentare 5 
    - catering 1 
9 Unitati sanitare, cu exceptia spitalelor     
  Numar total controale, din care:    804 

  
  

- unitati de asistenta medicala 
primara 383 

  
  

- unitati de asistenta medicala 
ambulatorie 154 

  
  

- unitati de asistenta de 
medicina dentara 203 

  
  

- unitati de asistenta medicala 
de �rgent prespitaliceasca, din 
care: 12 

    - centre de permanenta  3 
    - serviciul de ambulanta  9 

  
  

- laboratoare de analize 
medicale  17 

  

  

- unitati de radiologie si 
imagistica medicala (se 
raporteaza numai in cazul 
controalelor planificate sau la 
sesizare) 6 

  
  

- societati de turism balnear si 
de recuperare 10 

    - unitati de ingrijiri la domiciliu 5 
    - unitati medico-sociale 9 
    - unitati de medicina alternativa 1 
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- unitati socio-medicale pentru 
varstnici (camine pentru 
batrani) 4 

  Recontroale - numar total 3 
  Avertismente - numar total 17 
10  Unitati sanitare cu paturi     

  

a) Numar total de controale integrale in spitale 
(care se fac in cadrul actiunii tematice si se 
verifica toate sectiile si compartimentele 
spitalului) 

  

29 
  b) Numar total de controale, din care:   48 
    - deseuri periculoase 17 
    - infectii nosocomiale 12 
    - bloc alimentar 3 
    - spalatorie 2 
    - sectii cu diferite profiluri 14 
  c) Numar controale in ambulatoriu integrat   14 
  Numar probe recoltate: - numar total 31 
    - corespunzatoare 30 
    - necorespunzatoare* 1 
  Amenzi - numar total 2 
    - valoare totala 16000 lei 
11 Unitati de transfuzii     
  Numar total controale, din care:   8 

  
  

- unitati de transfuzie sanguina 
din spitale 6 

  
  

- centre judetene de transfuzie 
sanguina 2 

12 Deseuri cu potential contaminant     

  
a) colectare, depozitare deseuri cu potential 
contaminant  

- producatori mici 
379 

    - producatori mijlocii 139 
    - producatori mari 24 
  b) transport deseuri periculoase   1 
    - societati comerciale 2 
13 Alerte rapide      
  Numar alerte, din care:   22 
  a) Numar total SRAAF, din care:   21 
    - suplimente nutritive 18 
    - toxiinfectii alimentare 1 
    - altele 2 
  b) non aliment (RAPEX), din care :   1 
    - cosmetice  1 
14 Actiuni tematice stabilite de ISS judetean - numar actiuni 12 
    - domeniul (cu listare separata)   
15 Numar sesizari rezolvate   201 
16 Actiuni de indrumare si consultanta - numar actiuni 387 
17 Actiuni comune cu alte autoritati - numar actiuni 11 
18 Activitatea juridica     

  

a) Nr. plangeri impotriva proceselor verbale de 
constatare a contraventiei si de aplicare a 
sanctiunii 

  
2 
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Inspectii pe tipuri de unităti:  

  Producători 
primari 

Producători 
şi 
Ambalatori 

Distribuitori  şi 
transportatori Retaileri Sectorul 

de servicii 

Producători 
primari care 
vând direct 
consumat. final 

TOTAL 

Numărul de 
unităţi 16 73 30 1864 1095 114 3192 
Numărul de 
unităţi 
inspectate 19 70 41 2586 1360 124 4200 
Numărul de 
acţiuni de 
inspecţie 19 70 41 2586 1360 124 4200 
Din care pe 
tipuri de 
neconformităţi : 1 11 3 251 203 25 494 

HACCP 0 0 0 1 0 0 1 

Igienă generală 0 0 0 4 5 0 9 

Controlul 
medical periodic 0 1 0 103 83 7 194 
Notiuni 
fundamentale 
de igiena 1 10 3 108 87 12 221 

Altele 0 0 0 35 28 6 69 
 
Sanctiuni pe tipuri de unităţi         

  
Producători 
primari 

Producători 
şi 
Ambalatori 

Distribuitori 
şi 
transportatori 

Retaileri 
Sectorul 
de 
servicii 

Producători 
primari care 
vând direct 
consumat. final 

TOTAL 

Numar 
avertismente 0 8 1 228 149 10 396 
Numar 
amenzi 8 2 0 13 20 1 44 
Valoare 
amenzi 10000 2000 0 15700 28200 500 56400 
Numar 
suspendari 
de activitate 0 0 0 0 2 0 2 

 
 
În domeniul resurselor umane     
         

BIROUL   R. U. N. O. S. 

S-a întocmit şi supus spre aprobare statul de funcţii al DSP Suceava la Ministerul 
Sănătăţii(129,5 posturi aprobate, 47 functii publice şi 82,5 personal contractual). S-au 
întocmit decizii privind stabilirea drepturilor salariale ca urmare a modificărilor gradaţiilor, 
suspendari ale contractului individual de muncă/raport de serviciu). Statele de plată s-au 
întocmit şi calculat în baza actelor legale şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate 
pentru anul 2013. 
 Din cei 41 de functionari publici din cadrul institutiei propusi sa urmeze un curs de 
perfectionare in anul 2013, au participat si absolvit cursuri de perfectionare, organizate de 
furnizori de programe acreditaţi, un numar de 28 functionari publici, în următoarele domenii: 
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proceduri şi analize în instituţiile publice, management performant în instituţiile publice, 
control financiar şi audit intern, achiziţii publice, concesiuni, contracte, resurse umane, 
comunicare si relatii publice, aspecte şi soluţii privind eficientizarea serviciului public. 

De asemenea, medicii şi personalul sanitar susperior au urmat cursuri de perfecţionare 
în domenii de specialitate în care îşi desfăşoară activitatea, şi anume: poluarea mediului şi 
impactul său asupra stării de sănătate a populaţiei, sănătatea şi mediul, sănătatea şi securitatea 
în muncă a cadrelor medicale-factori de risc, auditori ai sistemului de management al calităţii 
într-un laborator acreditat conform standardelor ISO 17025:2005 şi ISO 19011:2011. 

S-a asigurat suportul logistic pentru completarea şi depunerea declaraţiilor de avere şi 
interese de către funcţionarii publici/personal contractual din cadrul DSP Suceava. 

Au fost redactate răspunsuri la petiţii, memorii, întrebări şi interpelări. 
Au fost eliberate adeverinţe de salariat (privind încadrarea în funcţie, drepturi 

salariale, vechimea în muncă/specialitate, stagiu de cotizare, etc) . 
.  S-au primit, verificat şi transmis la Ministerul Sănătăţii dosarele medicilor care  
s-au înscris la examenul pentru obţinerea gradului de medic specialist (10 candidaţi). 

În anul 2013 au fost înregistrate, verificate şi trimise la Ministerul Sănătăţii un număr 
de 79 de dosare pentru obţinerea certificatelor de conformitate privind recunoaşterea 
calificărilor de medic/medic dentist/farmacist/ asistent medical/moaşă în statele membre ale 
Uniunii Europene (15 medici, 1 farmacist, 61 asistenti medicali, 1 kinetoterapeut) şi un număr 
de 15 cereri pentru eliberarea certificatelor de medic specialist/primar). 

S-au verificat îndeplinirea condiţiilor de participare la concursul de intrare în 
rezidenţiat, pentru 23 de participanţi. 
 S-au aprobat statele de funcţii pentru unităţile din subordine: Serviciul Judeţean de 
Ambulanţă Suceava şi Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Suceava. 
 A fost redactată corespondenţa, în conformitate cu prevederile legale, pentru cele două 
unităţi din subordine: aprobari privind modificarea statului de funcţii, precizări şi îndrumări 
metodologice.   
  S-au întocmit situaţii, raportari şi dări de seamă statistice privind personalul şi 
drepturile salariale aferente pentru aparatul propriu şi spitale respectiv Serviciul de Ambulanţă 
. 

În judeţul Suceava, funcţionează 10 spitale (9 publice şi unul privat). Prezentăm în 
tabelul de mai jos, categoria de clasificare a spitalelor din judeţul Suceava : 
 
Spitale publice 
Nr. 
crt. 

Denumire spital Populatie Nr. 
paturi 

Categ. 
clasificare 

1 Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf.Ioan 
cel Nou „ Suceava 

227195 1200 III 

2 Spitalul Municipal „Sf.Doctori Cosma 
şi Damian” Rădăuţi 

154815 460 IV 

3 Spitalul Municipal Fălticeni 135578 337 IV 
4 Spitalul Municipal Cîmpulung 

Moldovenesc 
54820 265 IV 

5 Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret 26895 210 V 
6 Spitalul de Psihiatrie Cîmpulung 

Moldovenesc 
54820  70 V 

7 Spitalul de Boli Cronice  Siret 26895 82 V  
8 Spitalul Municipal Vatra Dornei 46537 190 IV  
9 Spitalul Orăşenesc Gura Humorului 64831 113 IV  
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Spitale private 
Nr. 
crt. 

Denumire spital Populatie Nr. 
paturi 

Categ. 
clasificare 

1 Spitalul Bethesda  48 V 
TOTAL                                                                                                2975    PATURI 
  
  În afara  spitalelor,  în judeţul Suceava funcţionează cinci unităţi medico-sociale: 

• Unitatea Medico-Socială Broşteni – 25 paturi 
• Unitatea Medico-Socială Mălini- 20 paturi 
• Unitatea Medico-Socială Vicovu de Sus- 25 paturi 
• Unitatea Medico-Socială Dumbrăveni- 25 paturi 
• Unitatea Medico-Socială Zvorâştea- 15 paturi. 
 
În aceste centre sunt îngrijiţi atât pacienţii- cazuri sociale, cât şi bolnavii cronici. 
Referitor la unităţile de asistenţă medico-socială, lunar se întocmeşte şi raportează la 

Ministerul Sănătăţii date referitoare la sumele consúmate şi număr pacienţi internaţi. 
De asemenea, în judeţ funcţionează trei centre de permanenţă, în relaţii contractuale 

cu CASJ Suceava: 
• Centru de permanenţă  Vicovu de Sus, cu desfăşurarea activităţii în regim de 

gardă cu sediul stabil. Asistenţă medicală este asigurată de 7 medici de familie 
şi 7 asistenţi medicali. Zonele acoperite şi populaţia deservită de către centru 
de permanenţă sunt:  urban -oraş.Vicovu de Sus-15.121 loc; -rural(com.Putna-
3748 loc., com. Gălăneşti -2693 loc.); total populaţie centru de permanenţă: 
21562 ; 

• Centru de permanenţă Cajvana cu desfăşurarea activităţii în regim de gardă cu 
sediul stabil. Asistenţă medicală este asigurată de 6 medici de familie şi 6 
asistenţi medicali. Zonele acoperite şi populaţia deservită de către centru de 
permanenţă sunt:  urban –oraş.Cajvana 8830; rural (com. Cacica -4256 loc., 
com.Botoşana-2304 loc., com.Stulpicani- 6065 loc., Sasca Mica-908 loc.); 
total populaţie centru de permanenţă: 22363 ; 

• Centrul de permanenţă fix „MEDFAM BUCOVINA NORD” care funcţionează, 
prin rotaţie, în cabinetele medicale ale medicilor de familie asociaţi, în 
următoarele locaţii: C.M.A.-dr.Dascăl Evghenia şi dr.Dascăl Octavian, C.M.I.-
dr.Iatentiuc Lola Dana cu sediul în comuna Straja-5646., C.M.I.-dr.Şuiu Ion cu 
sediul în com.Brodina-3693 loc., C.M.I.-dr.Şuiu Tatiana cu sediul în comuna 
Bilca-3709 loc., C.M.I. –dr.Hlamaga Rodica cu sediul în comuna Ulma-2196 
loc.); total populaţie centru de permanenţă: 15.244. 

 
 
COMPARTIMENTUL  DE  SUPRAVEGHERE  EPIDEMIOLOGICA  S I  CONTROL  

BOLI  TRANSMISIBILE 
 
 In primul trimestru al anului se continua activitatea pe structura programelor nationale 
de sanatate din anul precedent iar incepind cu data de 1 aprilie 2013 s-a implementat noua 
structura, aprobata prin Ordinul MS 422/2013 derulind actiunile prevazute in cadrul 
Programului national de boli transmisibile 
 Astfel, in cursul anului 2013, in cadrul programului national de imunizari s-au preluat 
de la depozitul UNIFARM, transportat si depozitat la nivelul DSP Suceava vaccinurile 
repartizate de MS asigurindu-se apoi distribuirea acestora in teritoriu catre furnizorii de 
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servicii medicale (280 medici de familie, 20 medici scolari, 7 maternitati), in baza 
contractelor de furnizare incheiate. S-a asigurat preluarea si centralizarea documentelor pentru 
decontarea acestor servicii medicale. 

La nivelul compartimentului a existat în permanenţă o evidenta centralizata, World şi 
Exell, a consumului si necesarului de vaccin, date care s-au transmis lunar catre CNSCBT 
Bucuresti. Trimestrial au fost instruiti medicii vaccinatori cu privire la modul de realizare, 
inregistrare si raportare a vaccinarilor. S-au transmis instructiuni actualizate privind modul de 
utilizare a RENV. 
 S-a asigurat functionarea sistemului de supraveghere a reactiilor adverse 
postvaccinale, in primele 3 trimestre ale anului fiind raportate si investigate epidemiologic un 
numar de  3 RAPI, determinate de BCG. 

In cursul anului 2013 s-au efectuat urmatoarele imunizari : la copii 0-2 ani: 5958 doze 
BCG, 5954 doze Hep.B ped.; 10035 doze vaccin hexavalent; 11862 vaccin pentavalent, 
17257 doze ROR la copii 0-2 ani si in campanile scolare; 1741 doze VTA la adulti 15 ani şi 
peste; 12686 doze dT si 14902 doze VPI in campanile scolare.  

S-au distribuit si administrat persoanelor din grupele de risc 9499 doze vaccin 
antigripal. 

A fost implementat Registrul naţional de vaccinări, conform Ord. M.S. nr. 1234/2011, 
ca suport tehnic pentru raportarea într-un sistem informatic unic a vaccinărilor. 

Lunar s-a efectuat verificarea, înregistrarea şi raportarea vaccinărilor de la 307 furnizori 
de servicii medicale – cabinete medicale de medicina de familie, medici scolari, maternitati. 

S-au derulat,conform metodologiei, doua anchete ale gradului de acoperire vaccinala, 
in lunile februarie si august 2013, la copiii in varsta de 12 si respectiv 24 de luni cu 
urmatoarele rezultate: 

 
Nr copii complet vaccinati (la 1sept 2013) % copii corect 

vaccinati 
Tip vaccin 

La varsta de 12 luni La varsta de 24 luni La 1 an La 2 ani 
Vaccin BCG 526 606 98,13 98,05 
Vaccin hepatic B 473 567 88,24 91,74 
Vaccin DTPa 381 537 71,08 86,89 
Vaccin HIB 381 537 71,08 86,89 
Vaccin poliomielitic 381 537 71,08 86,89 
Vaccin ROR 404 571 75,37 92,39 
Total copii 
investigati 

536 618   

 
Motivele nevaccinarii sint reprezentate de: 
- contraindicatii medicale - 18,02 % 
- refuz parinte - 21,3% 
- neprezentare - 52,04% 
- nascut in strainatate - 6,14% 
- lipsa vaccin - 2,04% 
 

In anul 2013 s-au raporta 5499 cazuri de boli infectioase dintre care 565 au fost 
raportate pe Fise unice conform HG 589/2007. Nu au evoluat focare epidemice deosebite, o 
incidenta mai mare fata de anul precedent inregistrindu-se la scarlatina: 109 cazuri, boala 
Lyme 27 cazuri, salmoneloza 68 cazuri. 

 S-a asigurat testarea prin laboratorul DSP a bolilor transmisibile prioritare, in 2013 
fiind efectuate 13783 analize coproculturi, 5071 analize exudate faringiene, 2093 reactii 
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serologice, 6406 analize pentru prevenirea si controlul infectiilor nozocomiale si 889 alte 
investigatii microbiologice. 

S-a participat la studiul seroepidemiologic al prevalentei hepatitei B si C derulat de 
INSP Bucuresti, prin colectarea si transmiterea unui numar de107 seruri. 

S-a asigurat refacerea rezervei antiepidemice prin completarea stocurilor existente 
conform baremului stabilit prin ord. MS 1254/2005. S-au realizat un numar de 86 dezinfectii 
in focare de boli transmisibile. 

În cadrul supravegherii epidemiologice a bolilor transmisibile prevenibile prin vaccinare a 
fost administrat un număr de:  
� 762 doze vaccin antitetanic (gravide, persoane cu plagi potenţial tetanigene, etc.)  
� 49 doze de vaccin anti-hepatită B (in cadrul accidentelor post expunere la produse biologice, 
contacti cazuri HVB);  
� 42 doze vaccin HPV.  
 S-au derulat 92 actiuni de supraveghere epidemiologica. 

 
In cadrul  Programului de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV – ne-am 

implicat in asigurarea screeningului HIV al femeii gravide si al persoanelor din categoriile la 
risc. Am colaborat cu Centrul de Consiliere si testare HIV din cadrul DSP suplinind 
activitatea de consiliere atunci cind s-a impus. S-a intocmit baza judeteana de evidenta si s-au 
raportat lunar situatiile solicitate la Ministerul Sanatatii. 

- efectuarea testelor specifice de screening, astfel: 1032 teste rapide si ELISA cu 18 
cazuri pozitive confirmate prin test Western Blott; 

- au fost luate in evidenta persoanele cu infectie HIV nou depistate; 
-s-au distribuit maternitatilor din judet un numar 500 teste rapide. 
 In cadrul Programului de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei - ce are ca 

obiectiv reducerea prevalentei si mortalitatii prin tuberculoză, in colaborare cu coordonatorul 
tehnic judetean, s-au derulat activitatile prevazute de normele in vigoare, s-au achizitionat 
materiale si substante dezinfectante, s-au tiparit pliante si materiale care s-au folosit in 
campaniile de IEC derulate in colaborare cu Compartimentul de promovare a sanatatii.  

S-a intervenit in 4 focare de TBC cu mai mult de 3 cazuri, doua de colectivitate si doua 
familiale prin coordonarea anchetei epidemiologice, distribuire de substante dezinfectante, 
masuri de educatie pentru sanatate. 

Au fost testate HIV 173 persoane suspecte/confirmate cu tuberculoza depistindu-se un 
caz pozitiv. 

S-a urmărit creşterea calităţii serviciilor medicale în spitale prin îmbunatatirea 
managementului infecţiilor nosocomiale. În cadrul acestui obiectiv de activitate s-au depistat 
în cursul anului 2013 un număr de 275 cazuri infecţii nosocomiale în sistem de rutină, din 
care 104 cazuri au fost investigate cu laboratorul. 

In laboratorul DSP s-au efectuat un numar de 6406 analize in cadrul activitatii de 
prevenire si control a infectiilor nosocomiale. In cursul anului au fost derulate anchete 
epidemiologice in 2 focare de IN care au evoluat la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava si la 
Spitalul Municipal Radauti.  

- S-au eliberat 15 notificări pt. asistenţă de specialitate, 1 notificare pentru certificarea 
conformităţii, 120 autorizaţii sanitare de funcţionare, 65 vize anuale privind 
obiectivele medico-sanitare si 13 negatii. 
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COMPARTIMENT  EVALUARE  FACTORI  DE  RISC  DIN  MED IU  
DE  VIAŢĂ  ŞI  MUNCĂ 

 

IGIENA  MEDIULUI 

PN. II  - Programul  Naţional  de  Monitorizare  a  Factorilor  Determinanţi  
din  Mediul  de  Viaţă  şi  Munca 

 Domeniul privind protejarea sanatatii şi prevenirea imbolnavirilor asociate 
factorilor de risc din mediul de viata, au fost efectuate  următoarele acţiuni: 

Supravegherea calităţii apei potabile; au fost recoltate din reţelele de apă potabilă din 
mediul urban şi rural un număr total de 6133 probe de apă din care: 2976 probe pentru 
determinări chimice şi 3157 probe pentru determinări bacteriologice.  
 Monitorizarea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă generată de apa de 
fântână; a fost înregistrat 1 caz de methemoglobinemie acută infantilă, pentru care au fost 
completate fişele A şi B de raportare a cazului,  şi s-au recoltat probe de apă de fântână pentru 
determinări chimice şi bacteriologice. Proba a fost necorespunzătoare din punct de vedere 
bacteriologic.  
 Supravegherea calităţii aerului; s-au recoltarea unui număr de 53 probe de aer pentru 
determinarea pulberilor sedimentabile, nefiind înregistrate depăşiri. 
 Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate – altele decât apele minerale naturale sau 
decât apele de izvor; au fost recoltate 4 probe de apă de la sursă, înainte de îmbuteliere şi de 
produs finit pentru determinări chimice, microbiologice şi determinări de metale ce au fost 
efectuate în colaborare cu CRSP Iaşi, conform metodologiei. 

Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de  
aprovizionare mici; au fost luate în studiu 2 sisteme de aprovizionare mici şi au fost 
completate 5 chestionare pentru colectarea de informaţii privind sistemele mici de apă 
potabilă în vederea înscrierii lor în Registrul Naţional. Au fost recoltate 4 probe de apă pentru 
determinări chimice, microbiologice, anioni, cationi, trihalometani, pesticide şi metale grele, 
în două etape.  

Impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii populaţiei; a fost efectuat un studiu 
de percepţie a populaţiei printr-un număr de 30 de chestionare privind schimbările climatic, 
15 în mediul rural şi 15 în mediul urban, transmise la INSP Bucureşti. 

Evaluarea riscului asupra stării de sănătate a populaţiei generat de zgomotul urban 
din zona aeroporturilor;  s-a folosit metoda chestionarelor, 50 de fişe chestionar zgomot, 
pentru locuinţe (tip apartament bloc/case locuit) din zona cea mai apropiată de aeroport (25 
chestionare) şi într-o zona martor, neinfluenţată de zgomotul aerian  – 25 chestionare. Acestea 
dupa completare au fost transmise la INSP Bucureşti. 

Impactul asupra sănătăţii şi mediului generat de managementul deşeurilor;s-a 
colectat datele necesare pentru completarea fişei privind gestionarea deşeurilor în mediul rural 
selectând o localitate care se încadrează în criteriile prevăzute de metodologie.  

Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medical; 
a fost  implementat Ord MS nr. 1226/2012 privind gestionarea deşeurilor rezultate din 
activităţi medicale. A fost întocmit planul anual judeţean privind gestionarea deşeurilor 
medicale în baza planurilor primite de la fiecare unitate sanitară şi  transmis  către Centrul 
Regional de Sănătate Publică (CRSP). 

De asemenea în cursul anului 2013 au fost întocmite un număr de 121 notificări pentru 
asistenţă de specialitate, 18 notificari privind certificarea conformităţii şi eliberate un număr 
de 9 ASF cu referat de evaluare, 231 notificări eliberate ca negaţie privind necesitatea 
evaluării conformităţii şi 22 vize anuale. 
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Au fost recoltate, în baza contractelor încheiate, un număr total de  162 probe apă de 
îmbăiere din bazine de înot şi piscine din care: 60 probe pentru determinări chimice şi 102 
probe pentru determinări bacteriologice, probe ce au fost analizate prin laboratoarele de 
chimie şi bacteriologie a DSP Suceava. 
 

IGIENA  ALIMENTATIEI 

PN. II  - Programul  Naţional  de  Monitorizare  a  Factorilor  Determinanţi  
din  Mediul  de  Viaţă  şi  Munca 

Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor 
asociate factorilor de risc alimentari şi de nutri ţie au fosr efectuate următoarele acţiuni 

Evaluarea stării de nutriţie şi a tipului de alimentaţie al populaţiei; studio, un lot de 
100 de subiecţi aleşi prin tehnica pasului din gospodăriile unei localităţi rurale (Mitocu 
Dragomirnei) ţinându-se cont de vârsta şi sexul acestora efectuîndu-de  măsurători 
antropometrice, evaluîndu-se starea de nutriţie prin examinări de laborator, chestionare 
privind dieta zilnică pentru o zi, chestionare privind frecvenţă alimentară, stil de viaţă. 

Monitorizarea consumului de aditivi alimentary;  studiu a 5 unităţi de producţie               
(4 – băuturi răcoritoare, 1 – băuturi alcoolice) recoltîndu-se probe pentru identificarea şi 
dozarea unor coloranţi sintetici utilizaţi în reţeta de fabricaţie şi 4 probe de sucuri naturale 
pentru determinarea grupului de aditivi alimentari „E220 – 228 dioxid de sulf – sulfiţi, 
analizate în colaborare CRSP Cluj şi CRSP Tg Mureş. 

Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare; Au fost recoltate 4 probe ce au fost 
analizate în ceea ce priveşte continutul de metale grele. Astfel, au fost catalogate un număr de 
27 suplimente alimentare destinate copiilor -  9 din acestea conţinînd aditivi alimentari şi 2 
suplimente alimentare destinate sportivilor.  

Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii; 4 activităţi de supraveghere în unităţi de 
desfacere, urmărindu-se etichetarea  a 82 de produse tip condimente, ingrediente vegetale 
uscate, suplimente alimentare vegetale  provenite din state nemembre UE.  

Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe; 
monitorizate un numar de 3 de unitati, catalogându-se un numar de 16 produse. 

Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate; au fost studiate 7 surse de apă 
minerală naturală şi 3 unităţi de îmbuteliere apă minerală natural. La probele recoltate au fost 
efectuate analize fizico-chimice, bacteriologice şi radiologice. Pentru probele cu 
neconformitaţi au fost întocmite fişe de neconformităţi/acţiuni corrective şi transmise spre 
soluţionare Serviciului de Control în Sănătate Publică.   

Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman;  au fost 
efectuate activităţi de supraveghere în unităţi de producţie,  panificaţie, alimentaţie publică, 
depozite si unităţi de desfacere, recoltîndu-se pentru analize 161 probe de sare.  

Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinaţie nutriţională 
special; a fost luată in supraveghere o unitate şi au fost recoltate un număr de 5 tipuri de 
alimente destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică pentru determinari microbilologice,  
metale grele, pesticide şi nitraţi.  
 Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfectii alimentare; au fost înregistrate un 
număr de 3 focare de  T.I.A. unde au fost efectuate investigaţii recoltîndu-se 22 de teste de 
salubritate şi au fost transmise fişele de raportare OMS.   

 Evaluarea factorilor de risc din materialele care vin în contact cu alimentele; Au fost 
recoltate un număr de 6 probe urmărindu-se migrarea globala din materialele recoltate în 
alimente şi au fost trimise la CRSP Iaşi.  
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În cursul anului 2013 au fost întocmite un număr de 70 notificări – asistenţă de 
specialitate, 38 notificari privind certificarea conformităţii,. Au fost recoltate un număr de 66  
probe de salubritate la solicitare.  

 
IGIENĂ  ŞCOLARĂ  
 
În anul 2013, Colectivul de Medicină Şcolară al Compartimentului de Evaluare Factori de 
Risc din Mediu de Viaţă şi Muncă al D.S.P.Suceava şi-a desfăşurat activitatea în cadrul 
Programului Naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educatie pentru sănătate, 
Subprogramul de supraveghere a stării de sănătate a populaţiei, Evaluarea stării de sănătate a 
copiilor şi tinerilor. S-au desfăşurat următoarele activităţi: 
 
a.1. Evaluarea stării de nutriţie a copiilor din ciclul primar (6-10 ani) prin participarea la 
proiectul „European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)”                          
a.2. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate pe baza examenelor 
medicale de bilanţ la copiii şi tinerii din colectivităţile şcolare din mediul urban şi rural. 

În mediul urban au fost examinaţi 18 227 copii şi tineri, iar principalele afecţiuni 
depistate au fost:    vicii de refracţie - 377 cazuri; obezitate de cauză neendocrină – 
226 cazuri; hipotrofie ponderală – 121 cazuri;  tulburări de comportament şi adaptare 
şcolară - 102 cazuri; afecţiuni cronice ale amigdalelor şi vegetaţiilor adenoide – 92 
cazuri; sechele rahitism – 66 cazuri. 
În mediul rural au fost examinaţi 12 273 copii şi tineri, principalele afecţiuni depistate 
fiind:  afecţiuni cronice ale amigdalelor şi vegetaţiilor adenoide – 267 cazuri; 
hipotrofie ponderală – 193 cazuri; anemii cronice prin carenţă de fier – 143 cazuri; 
sechele de rahitism – 136 cazuri; vicii de refracţie - 126 cazuri;  obezitate de cauză 
neendocrină – 108 cazuri. 

a.3. Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi tineri, 
examinînd 47 960 copii si tineri şi urmărind întocmirea unei baze de date privind bolile 
cronice la copiii cuprinşi în colectivităţi (creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, şcoli 
profesionale). Principalele afecţiuni cronice dispensarizate au fost:  vicii de refracţie – 543 
cazuri; obezitate de cauză neendocrină – 390 cazuri; vicii de postură – 321 cazuri; spasmofilie 
– 131 cazuri; astm bronşic – 125 cazuri; bronşită cronică – 83 cazuri.                                                 
a.4. Supravegferea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi prin 
efectuarea triajului epidemiologic după vacanţe. 

Au fost examinaţi 99459 de copii şi tineri, din care 54561 in mediul urban şi 44898 in 
mediul rural. Pe primele locuri, ca număr de cazuri de boli depistate se află : anginele, 
micozele, pediculoza şi scabia. 

a.5. Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea riscului specific pentru sănătate generat de 
comportamentele cu risc (YRBSS- CDC). 

      Evaluarea celor 6 arii comportamentale cu risc pentru sănătate, definitorii stilului de 
viaţă cu risc: fumat, consum de alcool-droguri, comportament sexual cu risc, 
comportament alimentar cu risc, sedentarism, agesivitate.  S-a efectuat prin aplicarea 
chestionarului YRBSS-CDC la un număr de400 de elevi. 

a.7. Evaluarea profilului de risc psiho-social în comunităţile şcolare. 
Au fost chestionate 81 de cadre didactice şi 100 de elevi. Datele obţinute vor fi trimise la 
CRSP Cluj. 

 
         In anul 2013 au fost eliberate un număr de 27 autorizaţii sanitare de funcţionare, 79 de 
notificări privind certificarea conformităţii, s-au acordat 10 consultatii de specialitate în 
sănătate publică şi au fost recoltate 225 probe de apă . 
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MEDICINA  MUNCII 
 
 In cursul anului 2013 pe primul plan s-a avut in vedere realizarea indicatorilor in 

domeniul Supravegherii factorilor de risc din mediul de munca, Programul national de 
sanatate PN II obiectiv 3 privind „Activitati de protejare a sanatatii si prevenirea 
imbolnavirilor asociate factorilor de risc ocupationali”: 
 
Activitati: 

a) Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc 
ocupationali: chimici, fizico chimici si biologici; 

   A1. Supravegherea expunerii profesionale la agenti cancerigeni, mutageni, azbest si 
controlul masurilor pentru protejarea sanatatii fata de acest risc 

- nr. agenti noi identificati  = 2 
- nr. agenti economici supravegheati / an = 2 
A2. Evaluarea starii de sanatate a muncitorilor agricoli expusi la pesticide 
-    nr agenti economici nou depistati = 4 
- nr. agenti economici supravegheati / an = 4 

   A3. Supravegherea cerintelor de sanatate si securitate in munca in conditiile unei activitati 
cu efort fizic mare, transport si manipulare greutati 

- nr. obiective economice investigate/ an = 10 
A4. Supravegherea expunerii la factori de risc ocupationali a personalului medico-sanitar 
 
b. Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor in expunerea la radiatii ionizante, 
neionizante si laser 
B1. Evaluarea expunerii ocupationale la campuri electromagnetice 
- nr. obiective economice investigate/ an = 7 
B2 Evaluarea riscului generat de utilizarea laser-ului la locul de munca 
- nr. obiective economice investigate/ an = 3 
 
C1. Monitorizarea incidentei bolilor profesionale si a absenteismului medical prin boala 
profesionala 
- nr. fise BP2 completate si transmise/ an  = 19 
- absenteism medical prin boala profesionala = 32 zile 

           
                      In vederea supravegherii conditiilor igienico sanitare, a monitorizarii 

conditiilor de munca si a evaluarii impactului noxelor asupra sanatatii 
personalului din intreprinderi au fost efectuate un numar de 252 de actiuni . 

                      Tot in cadrul compartimentului nostru au fost verificate si aprobate cu 
aviz favorabil ASSP, certificari de conformitate si negatii un numar de 41 de 
proiecte de construire de diferite obiective industriale si de prestari servicii 
dupa cum urmeaza: A.S.S.P. = 20, Certificarea conformitatii = 7, Negatii = 
14.  

                     Am fost solicitati sa evaluam si sa expertizam conditiile de munca 
periculoase sau vatamatoare la diversi terti si am eliberat  un numar de  70    
buletine de expertizare.  

                    Am participat la actiuni comune cu organismele de inspectie din cadrul 
institutiei noastre in vederea solutionarii reclamatiilor cu impact fonic asupra 
mediului de viata a populatiei. 
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COMPARTIMENT  EVALUAREA  ŞI  PROMOVAREA  SĂNĂTĂŢII 
 
In cadrul Programul naţional V. Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă 

sănătos având ca obiectiv îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţie prin promovarea unui 
stil de viaţă sănătos şi combaterea principalilor factori de risc, DSP Suceava a organizat in 
cursul anului 2013 actiuni de promovare a sanatatii ce au constat in: 

o conferinte de presa,  
o comunicate de presa, interventii in mass-media,  
o interventii de educatie pentru sănătate in scoli - 33 scoli 
o atelier cu asistentii medicali comunitari – 12 ateliere 
o distribuire de brosuri, pliante si afise de educatie sanitara - 19950 

Au fost initiate 7 parteneriate de colaborare cu: Asociatia RED RIBBON, Asociatia 
Alternative Sociale, Asociatia Sukar Rromano, Colegiul National Nicu Gane, Scoala 
Postliceala FEG EDUCATION, Alianta Sindicatelor din Invatamant Suceava, Dr Vasilcu 
Teodor. 

Campaniile de promovare a sanatatii au atins principalele probleme de sanatate a 
populatiei cu ocazia: 

1. Saptamana Europeana a Vaccinarii 
2. Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Hipertensiunii 
3. Ziua Europeana Impotriva Obezitatii 
4. Ziua Mondiala fara Tutun 
5. Ziua Internationala de Lupta Impotriva Abuzului si Traficului Iliciat de 

Droguri 
6. Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Cancerului 
7. Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei 
8. Saptamana Alimentatiei la San 
9. Ziua Mondiala a Contraceptiei 
10. Lupta Mondiala de Lupta Impotriva Diabetului 
11. Ziua Nationala fara Tutun 
12. Ziua Mondiala de Lupta Impotriva HIV/SIDA 

 
Cu un buget de 10.000 ron s-au realizat un total de 153 actiuni de promovare a sanatatii si 

au fost implicati 400 de voluntari (din cadrul Scolii Postliceale Sanitate FEG EDUCATION , 
Scoala Postliceala Sanitara de Stat si Scoala Postliceala Christiana) in actiuni de screening 
pentru de depistarea: 

 
o anginei pectorale si HTA – 1500 persoane 
o glicemie- 2000 persoane 
o colesterol – 1000 persoane 
o osteoporozei- 700 persoane 
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LABORATORUL de  DIAGNOSTIC  şi  INVESTIGARE  în  SĂNĂTATE  PUBLIC Ă  

 

DIAGNOSTIC  MICROBIOLOGIC 

nr. obiectivul judet 
1 apă potabil ă retea-mediul urban:  
        nr. probe investigate cu lab microbiologie  2326 
        nr. analize  5214 
2 apă potabil ă retea-mediul rural:  
        nr. probe investigate cu lab microbiologie  890 
        nr. analize  1968 
3 apă de fântân ă  
        nr. probe investigate cu lab microbiologie  603 
        nr. analize  1993 
4 Ape minerale / plate îmbuteliate   
        nr. probe investigate cu lab microbiologie   83 
        nr. analize  515 
5 apă de îmb ăiere - bazine de înot  
        nr. probe investigate cu lab microbiologie  119 
        nr. analize  370 
6 Alte  ape (epidemiologie+AVITUM)  
        nr. probe investigate cu lab microbiologie  186 
        nr. analize  567 
7 produse alimentare program (PN II)  
        nr. probe investigate cu lab microbiologie  1 
        nr. analize  1 
8 produse alimentare recoltate de inspec ţia sanitar ă  
        nr. probe investigate cu lab microbiologie  27 
        nr. analize  68 
9 nr.coproculturi efectuate - nr.total probe 4070 
        nr.total analize coproculturi 13783 
       BDA-sectia boli infectioase + secţia pediatrie - nr.probe 1926 
       BDA-ambulator  - nr.probe 507 
       BDA-pediatrie - nr.probe 220 
       BDA-medici de familie - nr.probe 41 
       BDA-cu plată - nr.probe 27 
       contacti dizenteric  - nr.probe 4 
       inscriere camine  - nr.probe -SV-cu plata 198 
       angajari  - nr.probe 211 
       control periodic  - nr.probe 853 
       TIA  - nr.probe 83 
10 nr.exsudate nazofaringiene investigate - nr.tota l probe 2633 
       nr.total analize exudate 5071 
       angine-sectii boli infectioase  - nr.probe 573 
       angine ambulator  - nr.probe 730 
       angine cu plată  - nr.probe 34 
       angine colectivităţi  - nr.probe 535 
       contacti angine ambulator  - nr.probe 78 
       contacti angine colectivităţi  - nr.probe 410 
       inscriere in camine cu plată - nr.probe 27 
       inscriere in camine  - nr.probe 195 
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       control medical periodic  - nr.probe 51 
 
11 

nr.probe investigate activ. de prevenire şi control al infec ţiilor 
nosocomiale - nr total probe 

 
3084 

       nr.total analize  6406 
       suprafete  - nr.probe 515 
       aeromicroflora  - nr.probe 291 
       personal  - tegumente+exudate - nr.probe 624 
       sterilitate  - nr.probe 1288 
       antibiograma  - nr.probe 306 
       alte (precizaţi) - nr.probe 60 
12 nr.reactii serologice-analize 2093 
       leptospiroza 11 
       HIV 1032 
       IgM HAV 110 
       IgM HBc 109 
       Ac HCV 187 
       Ag HBs 178 
       VDRL 6 
       RPR 368 
       TPHA 70 
       Rubeola  Ig M 22 
13 Alte investigatii bacteriologice   889 
        antibiograme 209 
        uroculturi 71 
        secretii otice 1 
        infectii micotice  5 
        ex. coproparazitologice 262 
       alte - contacţi BDA mame, preluc.ser 341 
14 Nr. probe salubritate investigate cu lab microbi ologie  
  sector alimentar (suprafe ţe, personal)  
        nr. probe investigate cu lab microbiologie  478 
        nr. analize  1237 
  sector mediu (suprafete, personal din cadrul unit ăţilor mediu de munc ă)  
        nr. probe investigate cu lab microbiologie  56 
        nr. analize  110 
 
 

Nr 
crt TIP PROBA Nr.TOTAL 

PROBE 

DIN 
CARE: 

Nr 
PROBE 

CU 
PLATA 

Nr 
TOTAL 

ANALIZE 

DIN 
CARE: 

Nr 
ANALIZE 

CU 
PLATA 

CONTRAVALOARE 
INCASATA 
CONFORM 

CHITANTELOR 

    TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
1 APE RETEA 3216 2137 7182 4686 156568 
2 APE FÂNTÂNI 603 548 1993 1794 53207 
3 APE ÎMBĂIERE 119 99 370 297 9160 
4 APE IMBUTELIATE 83 55 515 372 11115 
5 ALTE APE  186 183 567 549 12425 
6 ALIMENTE 351 323 690 621 12848 

7 
EX. 
COPROBACTERIOLOGICE 4161 707 13965 1935 15939 

8 
EX. 
COPROPARAZITOLOGICE 262 257 262 257 3245 
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9 EXUDATE FARINGIENE 2633 289 5071 755 7175 
10 ANTIBIOGRAME 515 176 1397 522 4400 
11 MICOZE 5 0 5 0 0 
12 UROCULTURI 71 38 260 124 1145 
13 SEROLOGIE 1307 0 2093 0 0 

14 
TESTE SALUBRITATE 
UNITATI ALIMENTARE 478 475 1237 1230 15460 

14a TEGUMENTE 96 95 296 293 3960 
14b SUPRAFETE 217 217 607 607 6590 
14c AEROMICROFLORA 48 46 96 92 1415 
14d UTILAJE 117 117 238 238 3495 

15 

CONTROL 
BACTERIOLOGIC UNITATI 
SPITALICESTI (INC) 2778 1879 5652 6171 58065 

15a TEGUMENTE 238 155 716 484 5425 
15b EXUDATE 446 292 880 582 7300 
15c SUPRAFETE 515 320 2079 1280 11200 
15d AEROMICROFLORA 291 166 600 332 4150 
15e TESTE STERILITATE 1288 946 1377 3493 29990 

16 
TESTE SALUBRITATE 
IGIENA MUNCII 56 56 110 110 1420 

16a AEROMICROFLORA 56 56 110 110 1420 

17 

ALTE PROBE-
STERILITATE 
CAB.STOMATOLOGICE 2 2 6 6 50 

  TOTAL 16826 7224 41375 19429 362222 
 
 

CHIMIE  SANITARĂ 

nr. obiectivul judet 
1 apă potabil ă retea-mediul urban:  
       nr.probe investigate cu lab.chimie  2328 
       nr.analize  7711 
2 apă potabil ă retea-mediul rural:  
       nr.probe investigate cu lab.chimie  707 
       nr.analize  1456 
3 apă de fântân ă  
       nr.probe investigate cu lab.chimie  520 
       nr.analize  1713 
4 Ape minerale / plate îmbuteliate   
        nr. probe investigate cu lab chimie  69 
        nr. analize  233 
5 apă de îmb ăiere - bazine de înot  
       nr.probe investigate cu lab.chimie  77 
       nr.analize  153 
6 aer atmosferic  
       nr.probe investigate cu lab.chimie  58 
       nr.analize  58 
7 produse alimentare program (PN II)  
       nr.probe investigate cu lab.chimie  38 
       nr.analize  75 
8 produse alimentare recoltate de inspec ţia sanitar ă  
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       nr.probe investigate cu lab.chimie  1 
       nr.analize  2 
9 produse alimentare la solicitare  
       nr.probe investigate cu lab.chimie  380 
       nr.analize  1358 
10 ALTE PROBE chimie - ape de suprafa ţă  
        nr. probe investigate cu lab chimie  3 
        nr. analize  18 
 
 

Nr 
crt  TIP PROBA Nr.TOTAL 

PROBE 

DIN 
CARE: 

Nr 
PROBE 

CU 
PLATA 

Nr 
TOTAL 

ANALIZE  

DIN 
CARE: 

Nr 
ANALIZE 

CU 
PLATA 

CONTRAVALOARE 
INCASATA 
CONFORM 

CHITANTELOR 

    TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
1 APE RETEA 3035 1980 9167 3309 78340 
2 APE FÂNTÂNI 520 446 1713 1384 35745 

3 

APE 
MINERALE/PLATE 
IMBUTELIATE 69 44 233 171 3185 

4 APE ÎMBĂIERE 77 57 153 93 1420 

5 
AER 
ATMOSFERIC 58 0 58 0 0 

6 ALIMENTE 419 380 1435 1358 26341 

7 TOXICOLOGIE 994 923 994 923 0 

8 
ALTE PROBE 
(PRECIZATI) 3 3 18 18 381 

8a   3 3 18 18 381 

9 TOTAL 5175 3833 13771 7256 145412 
 
 

TOXICOLOGIE 

nr. obiectivul judet 
1 nr. posturi de munca investigate cu lab. toxicolo gie 270 
2 nr. probe prelevate din mediul de munc ă-program - (PN II) 68 
       nr.analize toxicologie efectuate 68 
3 nr. probe prelevate din mediul de munc ă - la solicitare - DSP 917 
       nr.analize toxicologie efectuate 917 
4 nr. analize biotoxicologice effectuate - program - (PN II) 3 
5 nr.analize biotoxicologice efectuate-la solicitar e-DSP 6 
 
 
LABORATORUL  IGIENA  RADIATIILOR : 
 
Avind  Autorizatie C.N.C.A.N. Nr. VI 1802/2011 si Notificarea C.N.C.A.N. Nr. LI 608/2011. 
 
Trebuie specificat ca activitatea laboratorului se desfasoara pe aria a doua judete: Suceava si 
Botosani. 
Descriere generala - extras: 
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- Asigura colectarea şi raportarea datelor privind sanatatea populatiei, in relatie cu 
radiatiile ionizante din teritoriul arondat laboratorului. 

- Asigura colectarea şi raportarea datelor privind expunerea profesionala la radiatii 
ionizante din unitatile/serviciile cu activitate de profil. 

- Participa la elaborarea raportului starii de sanatate a comunitatii. 
      -     Efectueaza, din proprie initiativa sau la cererea tertilor, determinari ale nivelurilor de 
             radiatii, precum şi consultanta de specialitate. 
      -     Controleaza aplicarea normelor de securitate nucleara şi igiena radiatiilor.  
      -     Avizeaza şi autorizeaza sanitar unitatile in care se desfaşoara practici şi activitati     
            nucleare. 
      -     Elaboreaza referatele de evaluare pentru unitatile supuse avizarii/autorizarii sanitare.                    
      -     Verifica respectarea normelor de igiena a radiatiilor ionizante in unitatile autorizate şi   
             laboratoarele de profil. 
      -     Participa la elaborarea planului de actiune in caz de catastrofa. 
      -     Intervine in caz de acicdent nuclear sau de urgenta radiologica in teritoriul arondat, 
             etc. 
Exemplificam: 
Numar controale igienico-sanitare si de radioprotectie: 173 
Avizari/autorizari din punct de vedere sanitar, practici radiologice, astfel: 
              Numar autorizatii sanitare, avize sanitare si vize anuale: 51 
              Numar de buletine de verificare aparate radiologice: 108 
Masuratori de radoiactivitate ale probelor: 
                                                                 aliment - 77 probe  
                                                                 apa – 159 probe  
                                                                 aer – 141 probe  
 
I.1. Obiective Nucleare 

Numar Obiective Nulceare Judetul 
total medical industial altul1) 

Suceava 59 49 10 - 
Botosani 21 19 2 - 
TOTAL 
GENERAL 

80 68 12 - 

Obiectiv Nuclear Major: Exploatarea  Miniera  Crucea 
 
I.2. Persoane expuse profesional la Radiatii Ionizante 

Numar Expusi Profesional Judetul 
total medical industial altul1) 

Suceava 808 187 621 - 
Botosani 111 107 4 - 
TOTAL GENERAL 919 294 625 - 
Numar depasiri doza raportate de serviciile de 
dozimetrie individuala 

- - - - 

Numar depasiri doza confirmate prin ancheta - - - - 
 

Numar echipamente Tip echipament Utilizare 
  

 

RADIOLOGIE fluroscopie 29  
 radiografie 73  
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 mamografie 4  
 Rx dentar 48  
 Tomografie 

computerizata 
5  

 
cardiologica 

 
2 

  
RADIOLOGIE 
INTERVENTIONALA  noncardiologica 2  
Personalul medical aflat in evidenta Laboratorului de Igiena Radiatiilor : 
 

Medici Asistenti medicali Altul Total 
66 218 10 294 

 
 
 

COMPARTIMENT   AVIZE / AUTORIZ ĂRI 
 

• asistenţă de specialitate de sănătate publică (ASSP) la cererea persoanelor 
fizice şi juridice: 

   Anul 2013 = 238 
• autorizaţii sanitare de funcţionare (ASF) + certificarea conformităţii (CC):  

1. ASF eliberate în baza declaraţiei pe propria răspundere conform   
Ord.M.S.1030/2009:            =   36  

  2. ASF eliberate în baza referatului de evaluare conform Ord. M.S.1030/2009: 
                                                  = 151 
  3. Certificarea conformităţii (CC):    = 144 

4. Viză anuală                                    = 102 
  5. Notificări eliberate ca negaţie privind necesitatea evaluării conformităţii 
                                                  = 256 

• declaraţii pe propria r ăspundere înregistrate în baza cărora s-au eliberat 
autorizaţii sanitare:                         =  36           

• înregistrarea de cabinete medicale şi cabinete de liberă practică pentru 
activităţi conexe actului medical  - Registrul unic: 

 
                   - cabinete medicale:   - s-au înfiinţat 74:   - 10 medicină de familie    
                                            - 30 medicină dentară  

                - 34 de specialitate.  
                 - s-au privatizat 9:   -  5 medicină de familie                                                                              
                                                                            -  1 medicină dentară 

    -  3 de specialitate.  
            - s-au închis 31:      -  8 medicină de familie  
                                            -  7 medicină dentară  
                      - 16 de specialitate (din care 1 rural) 

       - cabinete de liberă practică pentru activităţi conexe actului medical:  
        - s-au înfiinţat 4:     - 2 tehnică dentară,  

                - 1 optică, optometrie  
                - 1 kinetoterapie.  

             - s-a închis 1:         - 1 kinetoterapie. 
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 Conform Ord.M.S. nr. 1159/2010, privind aprobarea listei unităţilor de asistenţă 
medicală autorizate pentru consultatii in ambulatoriu a candidaţilor la obţinerea permisului de 
conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, în anul 2013 au fost eliberate                     
9 autorizaţii şi 44 vize anuale 
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COMPARTIMENT  ASISTEN ŢĂ  MEDICAL Ă  ŞI  PROGRAME  
 
 
PROGRAME  NAŢIONALE  DE  SĂNĂTATE 
 

 
 

PN

 
 

Actiune 
Entitatea 
implicata 

in 
realizare 

 
Persoana 

responsabila 
 

 
Termen 

de 
finalizare 

Stadiul la 31.12.2013 

Observaţii 
(cauze ale 

nerealizării 
acţiunii) 

I Programul National privind bolile 
transmisibile PN I, urmărindu-se: 
1.Programul naţional de imunizare, prin: 
- Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva 
principalelor boli care pot fi prevenite prin 
vaccinare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Programul national de supraveghere si 
control al bolilor transmisibile prioritare 
 
 
 
3  Programul naţional al supraveghere şi 

DSP 
Suceava 

Dr. Cătălina 
Zorescu 

Director Executiv 
Adjunct Sănătate 

Publică 

Decembrie 
2013 

 
Realizat 
 
- 5954 doze Hep.B ped., copii – 24 h;  
- 29960 doze BCG, copii – 2-7 zile;      
- 10035 doze DTPa-VPI-Hib-HB, copii  
                                            – 2 şi 6 luni;  
- 11862 doze DTPa-VPI-Hib, copii  
                                          – 4 şi 12 luni;  
- 212 doze DTPa, copii – 4 ani 
- 17257 doze ROR, copii – 1an; 7 ani ;   
- 14902 doze VPI copii cl. a II-a; a III-a 
- 15250 doze dT elevi cl. a X-a; 
- 1741 doze VTA, adulti 15 ani şi peste 
- 9499 doze vaccin gripal 
- 563 doze HPV 
 
- 92 activităţi desfăşurate   
- 61 gravide testate serologic pentru 
sifilis 
- 2 alertă rapidă verificată şi investigată 
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PN

 
 

Actiune 
Entitatea 
implicata 

in 
realizare 

 
Persoana 

responsabila 
 

 
Termen 

de 
finalizare 

Stadiul la 31.12.2013 

Observaţii 
(cauze ale 

nerealizării 
acţiunii) 

control al infecţiei HIV 
A. Prevenirea şi supravegherea infecţiei HIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Tratamentul şi monitorozarea persoanelor cu 
infecţie HIV/SIDA 
 
 
 

 
 
- 235 teste ELISA HIV  efectuate la 
gravide, din care 0 pozitive  
- 1030 teste rapide HIV efectuate, din 
care 5 pozitive 
- 62 teste rapide HIV efectuate la 
gravide în maternitate 0 pozitive 
- 152 teste rapide HIV efectuate la 
grupele de risc, din care 0 pozitive 
 
- 7 teste rapide HIV efectuate la gravide, 
din care 1 pozitiv 
- 170 teste rapide HIV efectuate la alte 
categorii, din care 2 pozitive 
- 1 bolnav ITS testat, negativ 
- 39 bolnavi TBC testaţi HIV, din care 0 
pozitivi 
- 268 persoane testate voluntar, din care 
4 pozitiv 
- 2 consilieri HIV/SIDA 
 
 
- 176 persoane infectate HIV/SIDA 
tratate 
- 2 persoane postexpunere tratate 
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PN

 
 

Actiune 
Entitatea 
implicata 

in 
realizare 

 
Persoana 

responsabila 
 

 
Termen 

de 
finalizare 

Stadiul la 31.12.2013 

Observaţii 
(cauze ale 

nerealizării 
acţiunii) 

4 - Programul naţional de prevenire, 
supraveghere şi control al tuberculozei 
A. supravegherea şi controlul tuberculozei 
- mentinerea tendintei actuale a incidentei prin 
tuberculoza 
 
 

 
 
 
 
-  3945 persoane examinate pentru 
depistare cazurilor de infecţie/ 
îmbolnăvire de tuberculoză; 
- 502 anchete epidemiologice / cazuri de 
tuberculoză efectuate 
-  548 persoane beneficiază de 
chimioprofilaxie 
- 1156 testări IDR 
- 3674 persoane examinate cărora li s-au 
efectuat examene radiologice 
- 490 persoane examinate cărora li s-au 
efectuat examene bacteriologice bK  
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PN

 
 

Actiune 
Entitatea 
implicata 

in 
realizare 

 
Persoana 

responsabila 
 

 
Termen 

de 
finalizare 

Stadiul la 31.12.2013 

Observaţii 
(cauze ale 

nerealizării 
acţiunii) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 

 B. Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programul naţional de monitorizare a 
factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi 
muncă PN II, urmărindu-se: 
1. Domeniul privind protejarea sănătăţii şi 
prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de 
risc din mediul de viaţă  

2. Domeniul privind protejarea sănătăţii şi 
prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor 
ionizante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Cojocaru 
Daniela 

medic sef 
Departament 

Supraveghere in 
Sanatate Publica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decembrie 
2013 

- 892 bolnavi cu tuberculoză cărora li s-
au eliberat medicamente şi li s-au 
efectuat examene bacteriologice bK şi 
radiologice, din care: 
- 867 bolnavi cu tuberculoză cat.I, II, III 
- 25 bolnavi cu tratament individualizat 
inclusiv MDR / XDR, din care 6 bolnavi 
cu TBC MDR / XDR, din care 1 bolnavi 
cu TBC MDR / XDR în fază intensivă şi 
5 bolnavi cu TBC MDR / XDR în fază 
de continuare 
- 2293 bolnavi TBC cărora li s-au 
efectuat examene bacteriologice bK, 
microscopie şi cultură 
- 316 bolnavi TBC cărora li s-au 
efectuat examene radiologice 
 
 
 
- 9 intervenţii specifice de evaluare a 
efectelor factorilor de risc din mediul de 
viaţă 
 
- 7 intervenţii specifice de evaluare a 
efectelor radiaţiilor ionizante pentru 
starea de sănătate; 
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PN

 
 

Actiune 
Entitatea 
implicata 

in 
realizare 

 
Persoana 

responsabila 
 

 
Termen 

de 
finalizare 

Stadiul la 31.12.2013 

Observaţii 
(cauze ale 

nerealizării 
acţiunii) 

3. Domeniul privind protejarea sănătăţii şi 
prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de 
risc din mediul de muncă 

4. Domeniul privind protejarea sănătăţii publice 
prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor 
de risc alimentari şi de nutriţie 

 

 

DSP 
Suceava 

- 5 intervenţii specifice de evaluare a 
imbolnavirilor asociate factorilor de risc 
din mediul de muncă 
 
- 10 intervenţii specifice de evaluare a 
factorilor de risc alimentari pentru starea 
de sănătate şi nutriţie a populaţiei 
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PN

 
 

Actiune 
Entitatea 
implicata 

in 
realizare 

 
Persoana 

responsabila 
 

 
Termen 

de 
finalizare 

Stadiul la 31.12.2013 

Observaţii 
(cauze ale 

nerealizării 
acţiunii) 

 Eficientizarea activităţii de control în sănătate 
publică: 
- nr.controale cu intocmire de proces verbal;  
 
 
- nr. amenzi; 
- nr.suspendari temporare de activitate; 
- nr.avertismente 
 
- nr.acţiuni de îndrumare şi consultanţă 
- nr.sesizări rezolvate 
- nr.acţiuni comune cu alte autorităţi  
 

DSP 
Suceava 

Dr.Ludovic 
Abitei, 

Director Executiv 

Decembrie 
2013 

Realizat 
 
- 13257 controale cu intocmire de 
proces verbal, din care 1437 controale în 
unităţi sanitare; 
- 56 amenzi în valoare totală de 92400 lei 
din care 2 amendă în valoare de 16000 lei 
pentru o unitate sanitară   
- 3 suspendare temporare de activitate; 
- 597 avertismente, din care 6 în unităţi 
sanitare; 
- 387 acţiuni de îndrumare şi consultanţă; 
- 201 sesizări rezolvate; 
- 11 acţiuni comune 

 

IV  Programele Nationale privind bolile 
netransmisibile PN IV, urmărindu-se: 
 
1. Programul naţional de depistare activă, 
precoce a cancerului de col uterin 
  
 
 
 
 
 
 
 

DSP 
Suceava 

Dr.Iliescu Diana 
Georgeta 

Sef compartiment 
evaluarea si 
promovarea 

sanatatii 
 
 
 
 
 
 
 

Decembrie 
2013 

Realizat 
 
 
- 3591 cazuri testate cu formular FS1 
completat în integralitate, la care s-a 
realizat recoltarea materialului celular 
cervical, din care: 
- 3354 femei care au primit FS1 şi 
pentru care s-a primit rezultat negative 
- 218 femei care au primit FS1 şi pentru 
care s-a primit rezultat pozitiv cu billet 
de trimitere 
- 19 frotiuri nesatisfăcătoare ce impun 
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PN

 
 

Actiune 
Entitatea 
implicata 

in 
realizare 

 
Persoana 

responsabila 
 

 
Termen 

de 
finalizare 

Stadiul la 31.12.2013 

Observaţii 
(cauze ale 

nerealizării 
acţiunii) 

 
 
2. Programul naţionalde sănătate mintală şi 
profilaxie în patologia pshiatrică 

retestare 
 
- 51 medici de familie instruiţi în cadrul 
programului de instruire pentru 
depistarea depresiei 
- 2624  persoane evaluate de către 
medicul de familie în vederea depistării 
depresiei 

V Programul Naţional de evaluare si promovare 
a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate  PN V, 
urmărindu-se: 
5.1. Subprogramul de promovare a unui stil de 
viata sanatos 
- 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 
 
5.3. Subprogramul de supraveghere a stării de 
sănătate a populaţiei  
A. - Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi 
tinerilor 
1. Evaluarea stării de nutriţie a copiilor din 
ciclul primar (6-10 ani) conform metodologiei 
OMS prin participarea la proiectul "European 
Childhood Obesity Surveillance Initiative 

DSP 
Suceava 

Dr.Iliescu Diana 
Georgeta 

Sef compatiment 
evaluarea si 
promovarea 

sanatatii 

Decembrie 
2013 

Realizat 
 
 
 
 
- 10 campanii I.E.C. 
- 112 activităţi de IEC derulate la nivel 
nivel local în cadrul campaniilor 
naţionale  
 
 
 
 
 
 
- 103 copii examinati 
- 301 chestionare aplicate – 206 pt. 
elevi, 90 pt. familie, 5 pt. şcoala 
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PN

 
 

Actiune 
Entitatea 
implicata 

in 
realizare 

 
Persoana 

responsabila 
 

 
Termen 

de 
finalizare 

Stadiul la 31.12.2013 

Observaţii 
(cauze ale 

nerealizării 
acţiunii) 

(COSI)" 

2. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi 
astării de sănătate pe baza examenelor medicale 
de bilanţ la copiii şi tinerii din colectivităţile 
şcolare din mediul uirban şi rural 

3. Evaluarea morbidităţii cornice prin 
dispensarizare în colectivităţile de copii şi tineri 

4. Supravegherea starii de sanatate a copiilor şi  
adolescenţilor din colectivităţi prin efectuarea 
triajului epidemiologic după vacanţe 

5. Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea 
riscului specific pentru sănătate generat de 
comportamentele cu risc (YRBSS- CDC) 

 

7. Evaluarea profilului de risc psiho-social în 
comunităţi şcolare 

 

 
 
- 30500 copii examinaţi 
 
 
 
- 47960 copii dispensarizaţi 
 
 

- 189046 copii examinaţi la triajul 
epidemiologic după vacanţe  
 
- 400 copii examinati 
- 400  chestionare aplicate  
 
 
 
- 100 copii 
- 181 chestionare aplicate 
- 81 cadre didactice 
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PN

 
 

Actiune 
Entitatea 
implicata 

in 
realizare 

 
Persoana 

responsabila 
 

 
Termen 

de 
finalizare 

Stadiul la 31.12.2013 

Observaţii 
(cauze ale 

nerealizării 
acţiunii) 

VI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programul National de sanatate a femeii şi 
copilului  PN VI, urmărindu-se:  
6.1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de 
nutriţie a gravidei şi copilului, prin: 
 
- Profilaxia anemiei feriprive la gravida 
 
 
 
- Profilaxia distrofiei la copiii cu varsta cuprinsa 
intre 0-12 luni, care nu beneficiaza de lapte 
matern, prin administrare de lapte praf 
 
- Profilaxia malnutritiei la copiii cu greutate 
mică la naştere 
 
- Profilaxia anemiei feriprive la sugar 
 
 
 
- Profilaxia rahitismului carenţial al copilului 
 
6.2. Subprogramul de sănătate a copilului, prin:  
- Regionalizarea îngijirilor perinatale pentru 
copiii cu greutate mică la naştere sau alte 
patologii grave în perioada perinatală  
 

DSP 
Suceava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Arina 
Badaluta 

Medic primar 
igiena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decembrie 
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizat 
 
 
 
 
- 1483 gravide beneficiare de 
administrare profilactica a preparatelor 
de fier 
 
- 1981 copii beneficiari 
 
 
 
- 1004 copii beneficiari 
 
 
- 3084 copii beneficiari de administrare 
profilactica a preparatelor de fier 
 
 

- 3618 copii beneficiari de administrare 
profilactica a vitaminei D 
 
- 2 secţii de terapie intensivă nou-
nascuti beneficiare 
- 753 nou-născuţi beneficiari de 
activitatile subprogramului în secţia de 
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Actiune 
Entitatea 
implicata 

in 
realizare 

 
Persoana 

responsabila 
 

 
Termen 

de 
finalizare 

Stadiul la 31.12.2013 

Observaţii 
(cauze ale 

nerealizării 
acţiunii) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
- Prevenirea deficienţelor de auz prin screening 
neonatal 
 
6.3. Subprogramul de sanatate a femeii, prin: 
- Cresterea  accesului la servicii moderne de 
planificare familiala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terapie intensiva 
 
- 2676 copii la care s-a efectuat 
screening pentru depistarea deficientelor 
de auz, din care 291 nou născuţi cu risc  
   
- 110 medici de familie implicati in 
furnizarea de servicii de planificare 
familiala 
 
- 1732 utilizatori activi de metode de 
contraceptie 
 
- 360 carnete şi fi şe pentru 
supravegherea medicală a gravidei şi 
lăuzei, tipărite în formă actualizată 
 
- 216 beneficiari vaccinaţi cu 
imunoglobulină specifică 

 Acţiuni prioritare pentru monitorizarea, 
tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici 
din secţiile A.T.I.  

 
  - 9406 pacienţi externaţi din secţia 

A.T.I., din cere 2338 în Trim. IV.2013  
 

 Tratament în stăinătate  
  

  - 1 continuare tratament 
- 2 suplimentări de fonduri 
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FINANŢARE  PROGRAME  NAŢIONALE  DE  SĂNĂTATE 
 
A.  Programe de sănătate finanţate din fonduri alocate din bugetul de stat,  
derulate de DSP Suceava  
                                                                                              - mii lei - 

 Program naţional de sănătate Buget alocat Plăţi efectuate Grad de 
utilizare 

1 Programul Naţional de 
Supraveghere şi control al 
infecţiei HIV 
- Prevenirea şi supravegherea 
infecţiei HIV la nivel naţional 

7 
 
7 

7 
 
7 

100% 
 

100% 

2 Programul National de sanatate a 
femeii şi copilului 
- Profilaxia distrofiei la copiii cu 
vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care 
nu beneficiază de lapte matern, 
prin administrare de lapte praf 

133 
 

133 

132,99 
 

132,99 

99,99% 
 

99,99% 

 TOTAL 140 139,99  
 Tratament în străinătate 125 124,98 99,98% 

 
 
B.   Programe de sănătate finanţate din fonduri alocate din venituri proprii ale 
Ministerului Sănătăţii, derulate de DSP Suceava  
                                                                                                          - mii lei - 

 Program naţional de sănătate Buget 
alocat 

Plăţi 
efectuate 

Grad de 
utilizare 

1 Programul naţional de imunizare 310 159 51,29% 
2 Programul national de supraveghere si control 

al bolilor transmisibile prioritare 
200 200 100% 

3 Programul naţional al supraveghere şi control al 
infecţiei HIV  
- Prevenirea şi supravegherea infecţiei HIV la 
nivel naţional 

2 
 
2 

1,98 
 

1.98 

99% 
 

99% 

4 Programul naţional de prevenire, supraveghere 
şi control al tuberculozei 

17 16,98 99,88% 

5 Programul naţional de monitorizare a factorilor 
determinanţi din mediul de viaţă şi muncă 

50 49,98 99,96% 

6 Programul Naţional de evaluare si promovare a 
sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 
- Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă 
sănătos 
- Subprogramul de supraveghere a stării de 
sănătate a populaţiei 

13 
 
 

10 
 
3 

13 
 
 

10 
 
3 

100% 
 
 

100% 
 

100% 
 TOTAL 592 440,94  
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C.  Programe de sănătate finanţate din fonduri alocate din bugetul de stat, 
derulate de unităţi transferate autorităţilor publice locale 
 

- mii lei – 
 Program naţional de sănătate Buget alocat Plăţi efectuate Grad de 

utilizare 
 Programul naţional al 

supraveghere şi control al infecţiei 
HIV  
-Tratamentul şi monitorizarea 
persoanelor cu infecţie HIV/SIDA 

1530 
 

1530 

1530 
 

1530 

100% 
 

100% 

 Programul naţional de prevenire, 
supraveghere şi control al 
tuberculozei 
- Supravegherea şi controlul 
tuberculozei 
- Tratamentul bolnavilor cu 
tuberculoză 

111 
 

10 
101 

110,98 
 

10 
100,98 

99,97% 
 

100% 
99,97% 

 Programul naţionalde sănătate 
mintală şi profilaxie în patologia 
pshiatrică 

22 20,99 95,41% 

 Programul National de sanatate a 
femeii şi copilului 
- Prevenirea deceselor neonatale 
prin creşterea accesului la îngrijiri 
adecvate în unităţi regionale 
- Profilaxia sindromului de 
izoimunizare Rh 

181 
 

119 
 
 

62 

180,81 
 

118,81 
 
 

62 

99,90% 
 

99,84% 
 
 

100% 

 Acţiuni prioritare pentru 
monitorizarea, tratamentul şi 
îngrijirea pacienţilor critici din 
secţiile A.T.I. 

300 300 100% 

 TOTAL 2144 2142,78  
 
D.  Programe de sănătate finanţate din fonduri alocate din venituri proprii ale 
Ministerului Sănătăţii, 
derulate de unităţi transferate autorităţilor publice locale 
 
- mii lei – 
 Program naţional de sănătate Buget alocat Plăţi 

efectuate 
Grad de 
utilizare 

 Programul naţional al supraveghere şi 
control al infecţiei HIV  
- Prevenirea şi supravegherea infecţiei HIV 
la nivel naţional 
- Tratamentul şi monitorozarea persoanelor 
cu infecţie HIV/SIDA 

1160 
 

43 
 

1117 

1159,99 
 

42,99 
 

1117 

99,99% 
 

99,98% 
 

100% 

 Programul naţional de prevenire, 
supraveghere şi control al tuberculozei 
- Supravegherea şi controlul tuberculozei 

108 
 

27 

107,98 
 

27 

99,98% 
 

100% 
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- Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză 81 80,98 99,98% 
 Programul naţional de depistare activă, 

precoce a cancerului de col uterin 
130 130 100% 

 Programul naţional de monitorizare activă 
a bolnavilor cu dizabilităţi de ambulaţie 
(copii şi adulţi) 

2 1,49 74,50% 

 Programul National de sanatate a femeii şi 
copilului 
- Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate 
mică la naştere 
- Regionalizarea îngijirilor perinatale pentru 
copiii cu greutate mică la naştere sau alte 
patologii grave în perioada perinatală 
- Prevenirea deficienţelor de auz prin 
screening neonatal 
- Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 
- Subprogramul de monitorizare si evaluarea 
Programului national de sanatate a femeii si 
copilului 

65 
 

22 
 
5 
 
 
7 
 

25 
6 

64,91 
 

21,93 
 

4,98 
 
 
7 
 

25 
6 

99,86% 
 

99,68% 
 

99,60% 
 
 

100% 
 

100% 
100% 

 TOTAL 1465 1464,37  
 
 
 

COMPARTIMENT  STATISTIC Ă ŞI  INFORMATIC Ă  ÎN  
 SĂNĂTATE  PUBLIC Ă 

Este serviciul care colectează toate datele statistice de la unităţile ce prestează servicii 
sanitare către populaţie, le monitorizează, verifică, prelucrează şi le corectează – unde este 
cazul – cu acordul transmiţătorului, după care le transmite structurilor de specialitate din 
cadrul Ministerului Sănătăţii, sau la cerere, unităţii coordonatoare a judeţului, respectiv 
Instituţia Prefectului. 

 
LUNAR desfăşoară activităţi statistice pentru: 

1. Evidenta Mortalitatii infantile prin fisele statistice de deces si  buletinele de deces din 
judet. 

2. Codificarea buletinelor de deces 
3. Verificarea si codificarea anchetelor de deces 
4. Verificarea, centralizarea datelor privind : 
▪ Născuţi vii 
▪ Decese generale 
▪ Sporul natural al populaţiei 
▪ Decese sub un an 
▪ Decese 1-4 ani 
▪ Decese 75 ani peste 
� Gravide. Întreruperi de sarcină şi decese materne (date după locul întâmplării 

fenomenului) 
� Decese sub un an (date după locul întâmplării fenomenului) 
� Prevalenţa (bolnavilor cronici) 
� Mortalitatea generală pe cauze (după locul întâmplării fenomenului) 
5. Fenomene Demografice a Jud. Suceava pe teritorii arondate 
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 TRIMESTRIAL:   Dare de seamă privind Principalii Indicatori ai cunoa şterii 
sănătăţii: 

I. DEMOGRAFIE 
1. Mişcarea naturala a populaţiei 
2. Evidenta gravidelor (in evidenta medicului de familie) 
3. Gravide nou depistate pe grupe de varsta 
4. Intreruperea cursului sarcinii(in spital) 
 

II. MORBIDITATE 
� Evidenta bolnavilor tuberculosi (in cabinetul de ftiziologie) 
� Evidenta bolnavilor de cancer (in cabinetul de oncologie) 
� Evidenta diabetului zaharat (in cabinetul de nutritie si diabet) 
� Evidenta bolnavilor psihici (in cabinetul de psihiatrie, LSM) 
� Evidenta copiilor ( sub 3 ani cu malnutritie) proteino-calorica 
� Evidenta reumatismului articular acut( in cabinetul de cardiologie sau pediatrie) 
� Alte boli ( in cabinetul medicului de familie) 
� Incapacitate temporara de munca (cabinetul  de intreprindere) 
� Bolnavi iesiti din spital 
� Infectii interioare din spital 
� 11.Boli infectioase si parazitare  
� HIV, SIDA 

Aspecte igienico-sanitare (autoritatea de sanatate publica - Supravegherea 
starii de sanatate si programe 
� Focare de toxiinfectii alimentare  
� Boli profesionale 
� Copii sub un an respectiv sub doi ani imunizati 
� Consumul mediu, pe zi, de o persoana 
� Testarea imunitatii   
� Alte aspecte ale activitatii igienico-sanitare 

 
ANUAL realizează: 
 

1.  Raportul de Cercetare Statistică -  SAN pentru unitatile din sectorul  
� public 
� privat 

� Structura unitatilor cu si fara paturi 
� Dare de seama departamentala a unitatilor spitalicesti cu si  fara paturi  
� Dare de seama departamentala a unitatilor spitalicesti cu si fara paturi , Utilizarea 

Paturilor, Durata Medie de Spitalizare, Rulajul Bolnavilor 
� Dare de seama departamentala  a unitatilor tbc 
� Dare de seama departamentala  privind personalul sanitar 
� Dare de seama privind cheltuielile bugetare 
� Dare de seama privind conditiile deosebite de munca 
� Dare de seama privind activitatea ambulatoriilor de specialitate 
� Dare de seama privind activitatea cabinetelor de pneumologie 
� Dare de seama privind incapacitatea temporara de munca 



 40

� Morbiditate generală (incidenţa) pe cauze si grupe de varsta in cabinetele medicilor de  
familie si in ambulatoriile de specialitate 

� Populatia - evoluţie 
 

2 Sinteza  stării de sănătate a populaţie  activităţii medico-sanitare din judeţ     
3. Evidenta medicilor din judet – eliberare cod parafa 
4. Prelucrare si eliberare date statistice la cerere 

Exemplu:   - Informare Operativă - Perioada  12 LUNI  (2013) 
                                      2012    2013        2012        2013 

 
 

 
 
 
 
 

Specificare Cifre absolute Procente 
Născuţi vii (‰ locuitori) 7663 7968 10,80 11,24 
Decese Generale - total (‰ locuitori) 7482 7364 10,55 10,39 
Din care : - în spital (% din total decese) 1696 1761 22,66 23,91 
 - la domiciliu (% din total decese) 5786 5603 77,33 76,09 
 - peste 75 ani (% din total decese) 5698 5633 76,15 76,49 
Sporul Natural (‰ locuitori) 181 604 0,25 0,85 
Decese sub un an - total (‰ născuţi vii)  51 61 6,65 7,65 
Din care: - la domiciliu (% din total) 13 13 25,49 21,31 
 - în spital (% din total) 38 48 74,50 78,69 
 - neonatale precoce (0-6 zile) 29 38 3,78 4,76 
 - neonatale (0-27 zile) 37 43 4,82 5,39 
 - postneonatale (peste 28 zile) 14 18 1,82 2,25 
Decese 1-4 ani (‰ locuitori 1-4 ani) 4 10 0,02 0,24 
Gravide - nou depistate 4722 4625 X X 
 - rămase în evidenţă 2196 2265 X X 
Întreruperi de sarcină  (‰ născuţi vii) 1197 1176 156,20 147,59 
Decese Materne (‰ născuţi vii) - - - - 

- Diabet zaharat 22623 23749 3,19 3,35 
- Epilepsie 2691 2689 0,37 0,37 
- Hipertensiune arterială 75973 77788 10,71 10,98 
- Cardiopatii ischemice 39265 40341 5,53 5,69 
- Cord pulmonar cronic 1343 1292 0,18 0,18 
- Boli cerebro-vasculare 8471 8930 1,19 1,26 
- Boli pulmonare cronice obstructive 12606 13068 1,77 1,84 
- Boala ulceroasă 11681 11466 1,64 1,61 
- Ciroze, hepatite cronice 11047 10893 1,55 1,53 
- Insuficienţă renală cronică 2021 2409 0,28 0,34 
- Tumori maligne 9725 8841 1,37 1,24 
- Tuberculoză 417 449 0,05 0,06 
- Tulburări mintale 16102 16817 2,27 2,37 

Pr
ev

al
en

ţa
 (%

 lo
cu

ito
ri)

 
 • din care Dependenţi de droguri - - - - 
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COMPARTIMENTUL  JURIDIC 
 
 În cadrul Compartimentului Juridic activează un consilier juridic ce îndeplineşte 
atribuţiile stabilite conform prevederilor legale stipulate în Ordinul Ministerul Sănătăţii Nr. 
1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii 
organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. 
 

În anul 2013 activitatea Compartimentului Juridic din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică 
Judeţeană Suceava a constat în: 
 

- asigurarea respectării legii, apărarea proprietăţii publice şi private aflate în 
administrarea Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava, a unităţilor din 
subordine, precum şi buna gospodărire a mijloacelor materiale şi financiare din 
patrimoniu; 

- redactarea de cereri de chemare în judecată, de întâmpinări, de exercitări a căilor de 
atac, cu aprobarea conducerii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava; 

- reprezentarea şi apărarea intereselor persoanei juridice în faţa instanţelor judecătoreşti, 
a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri 
prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea instituţiei.  

-  cauzele în care instituţia nostră a fost parte,  sunt după cum urmează: 
- Dosar Nr.10830/86/2013- reclamant Sindicatul Medicină preventivă DSP Suceava – 

solicită acordarea premiului anual aferent anului 2010; 
- Dosar Nr. 8607/86/2013- reclamant Murăraşu Neculai- solicită plata a 5 zile pentru 

activitate sindicală/ Tribunalul Suceava în primă instanţă respinge acţiunea ca 
nefondată- Sentinţa Nr. 8133/11.12.2013; 

- Dosar Nr. 10173/86/2013- reclamant Murăraşu Neculai- solicită acordarea premiului 
anual aferent anului 2010; 

- Dosar 589/40/2013- reclamant Pricop Cornel Botoşani solicită anularea unor acte 
emise de Lab Radiaţii, întrucât îi provoacă contaminare radioactivă; 

- Dosar Nr. 2524/237/2013 – reclamant Niga Mihai- Plângere contravenţională,- solicită 
înlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea: „avertisment”. 

- realizarea evidenţei actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în 
Monitorul Oficial al României, Partea I şi a celor cu caracter general sau privind 
probleme financiar- contabile ce se regăsesc în activitatea Direcţiei de Sănătate 
Publică Judeţeană Suceava; 

- avizarea, la cererea conducerii a actelor care pot angaja răspunderea patrimonială a 
persoanei juridice, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice ( decizii, copii 
„conforme cu originalul”, etc.); 

- preocuparea de obţinere a titlurilor executorii şi sesizarea directorului exec. adj. 
economic în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a 
drepturilor de creanţă, iar pentru realizarea altor drepturi sesizarea organul de 
executare silită competent, după caz, dacă se impune; 

- preocuparea privind luarea măsurilor necesare în vederea întăririi ordinii şi disciplinei, 
prevenirea încălcării legislaţiei şi a oricăror altor abateri; 

- asigurarea de consultanţă juridică compartimentelor din cadrul Direcţiei de Sănătate 
Publică Judeţeană Suceava, precum şi a unităţilor sanitare publice din subordine; 

- asigurarea informării personalului privind actele normative nou apărute din domeniul 
de activitate al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava; 

- îndeplinirea de orice alte lucrări cu caracter juridic- evidenţă : - 
petiţii/reclamaţii/sesizări, etc.; s-au înregistrat un număr de 192 de petiţii soluţionate; 
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-  un număr de 25 răspunsuri la solicitările diferitelor institu ţii  ( Instituţia 
Prefectului, Inspectorate de poliţie, spitale, primării, Ministerul Sănătăţii, alte 
instituţii, etc.); 

- reprezentarea intereselor instituţiei în instanţe având ca obiect contestaţii ale 
proceselor- verbale de constatare a contravenţiilor, litigii de muncă, etc.; 

- participarea la comisiile privind inventarierea OI şi MF, etc.; 
- asigurarea punerii în aplicare a măsurilor dispuse de instanţe, respectiv: a măsurii 

obligării la tratament medical sau internare medicală prevăzute de ART.113/114/ Cod 
Penal, după cum urmează, din totalul de 30: 

* un număr de 8 obligări  la Măsura de siguranţă a Internării medicală, conform Art.114 
Cod Penal; 
* un număr de 22 obligări  la Măsura de siguranţă a Tratamentului medical, conform 
Art.113 Cod penal; 
- participarea în cadrul diferitelor comisii constituite la nivelul instituţiei ( comisia de 

disciplină, etc.). 
- asigurarea evidenţei proceselor – verbale de constatare a contravenţiei: înregistrare, 

comunicare şi transmise către AFP sau după caz, către primării, în vederea preluării 
debitelor contravenienţilor, de către acestea. 

Astfel s-au înregistrat un număr de 55 de amenzi aplicate, după cum urmează: 
- Suceava – amenzi aplicate 21, din care 12 achitate, 2 contestate în instanţe şi aflate încă 
pe rol,  1 comunicată către contravenient, 2 comunicate  după caz, către primării sau AFP-
uri, în vederea preluării acestora şi a luării în evidenţă, respectiv preluarea debitelor privind 
contravenienţii în speţă şi 4 preluate în debit de către primării sau AFP-uri ; 
-   P.L.F. Vatra Dornei – amenzi aplicate 2, din care 2 achitate; 
- P.L.F. C-lung Moldovenesc - amenzi aplicate 18, din care 16 achitate şi 2 comunicate în 
vederea preluării debitelor ;  
- P.L.F. Fălticeni – amenzi aplicate 3, din care 3 achitate.     
 -  P.L.F. Rădăuţi – amenzi aplicate 11, din care achitate 11. 
 
 

COMPARTIMENT  AUDIT  PUBLIC  INTERN 
  

În anul 2013, activitatea de audit public intern  s-a efectuat în baza planului de audit, 
fiind realizate un număr de 5 misiuni şi s-au efectuat următoarele constatări: 
3.2.1. Misiune de audit – Exercitarea activităţii de  control oficial al respectării 
reglementărilor legale în domeniul sănătăţii publice, desfăşurată în cadrul  Compartimentului 
inspecţia şi controlul factorilor 
de risc din mediul de viaţă şi muncă 

Din analiza documentelor întocmite la nivelul compartimentului, s-a constatat că nu 
este întocmit Registrul special de evidenţă a obiectivelor arondate cu risc major de 
îmbolnăvire a populaţiei care au înregistrat evenimente sanitare( epidemii, toxiinfecţii 
alimentare, boli profesionale, intoxicaţii, infecţii nosocomiale), a unităţilor care înregistrează 
sistematic neconformităţi şi a unităţilor care distribuie produse în alte zone, aşa cum este 
prevăzut la art.20 din Ordinul nr 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat. În organizarea acestei evidenţe, obiectivele 
menţionate anterior vor fi clasificate pe localităţi, pe categorii de activităţi şi pe gradul de risc 
sanitar pe care îl implică, conform evaluărilor anterioare. 
3.2.2. Misiune de audit – Atribuirea contractelor de achiziţie publică la Serviciul Jud. de 
Ambulanţă Suceava 
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Auditorul  a constatat că, in cadrul Compartimentului  Achiziţii Publice, atribuirea 
responsabilităţilor, separarea sarcinilor si delegarea autorităţilor sunt stabilite prin proceduri 
scrise si formalizate iar fişa postului, care este semnată de către salariat, cuprinde atribuţiile 
prevăzute în cadrul normativ. Auditorul intern a verificat existenţa unei politici unitare privind 
gestionarea riscurilor, constatând existenţa unui sistem de identificare, evaluare şi 
management al riscurilor. Din analiză a reieşit că există preocupări pentru gestionarea 
riscurilor, este elaborat Registrul riscurilor, care  cuprinde riscurile potenţiale precum şi 
activităţile de control intern asociate pentru limitarea acestora.  

Din analiza efectuată  a reieşit faptul că această activitate se desfăşoară în bune 
condiţii, contractele din dosare fiind semnate, complete (conţin documentele prevăzute de 
cadrul normativ) şi pastrarea acestora se face în condiţii adecvate. 
3.2.3. Misiune de audit – Activitatea financiar- contabilă la Serviciul Judeţean de Ambulanţă 
Suceava 

La nivelul instituţiei nu se cunoaşte regimul juridic privind proprietatea clădirilor 
înregistrate în contul 212 şi nu sunt întocmite dosarele tehnice în vederea obţinerii titlurilor de 
proprietate , astfel încât nu sunt înregistrate în conturile de pasiv 102 Fondul bunurilor 
domeniului public privat al statului şi/sau 103 Fondul bunurilor domeniului public al 
unităţilor adiministrativ-teritoriale. Menţionez faptul că pentru aceste bunuri s-au calculat 
amortizări conform Ordonanţei 81/28.08.2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor 
fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice completată şi modificată, nefiind considerate 
bunuri aparţ inând domeniului public al statului şi al unităţilor administrativ- teritoriale. 

Soldul creditor al contului 481” Decontări între instituţia superioară şi instituţiile 
subordonate” este supraevaluat, întrucât nu a fost debitat cu cheltuielile operaţionale privind 
amortizările mijloacelor de transport primite cu titlu gratuit de la instituţia superioară. 
3.2.4 Misiune de audit – “Auditul intern asupra activităţii de evaluare a factorilor de risc din 
mediul de viaţă şi muncă- activitate specifică de Medicina muncii”. 

Există, la nivelul compartimentului, o evidenţă centralizată cu  buletinele de 
expertizare a locurilor de muncă şi a determinărilor eliberate terţilor, dar aceasta este 
incompletă, intrucât numărul determinărilor încasate, reflectate în evidenţa contabilă, este mai 
mare decât numărul determinărilor consemnate în registru. Acest neajuns este cauzat în mare 
parte de faptul că buletinele de expertizare a locurilor de muncă şi cele de efectuare a 
determinărilor nu se întocmesc in 2 exemplare, din care 1 ex. se eliberează terţilor iar  1 ex. se 
arhivează într-un dosar la nivelul compartimentului. 
3.2.5. Misiune de audit- Realizarea  programelor naţionale de sănătate finanţate din bugetul de 
stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii la Direcţia de Sănătate Publică Suceava 

Din analiza sumelor plătite în anul 2012 pentru derularea programelor de sănătate, s-a 
constatat faptul că au fost respectate destinaţiile stabilite pentru fondurile alocate, aşa cum 
sunt prevăzute în Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate nr. 1591/1110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a 
programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012. La nivelul instituţiei s-au finanţat, 
în principal, următoarele categorii de cheltuieli: medicamente şi materiale sanitare, inclusiv 
reactivi şi dezinfectanţi, vaccinuri, bunuri de natura obiectelor de inventar, materiale de 
laborator, precum şi alte cheltuieli specifice prevăzute în cadrul programelor, de natura 
bunurilor şi serviciilor, conform art.12 din actul normativ mai sus menţionat. De asemenea, 
din fondurile alocate nu s-au finanţat cheltuieli de natura utilităţilor şi cheltuieli capitale, fiind 
respectate art.12 al2 şi art.16 din acelaşi act normativ.   

Analizând situaţia privind plăţile efectuate pentru realizarea programelor, respectiv 
facturile înregistrate în contabilitate, am constatat faptul că s-a respectat, în general, natura 
cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, aşa cum sunt prevăzute în Normele 
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tehnice de realizare a programelor. De asemenea, toate facturile verificate au fost supuse 
operaţiunii de  control financiar-preventiv, exercitată de către persoana împuternicită. 
 Raportarea indicatorilor specifici s-a realizat trimestrial, în primele 20 de zile după 
încheierea perioadei pentru care s-a făcut raportarea, atât în format electronic cât şi pe suport 
de hârtie, conform machetelor de raportare aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, 
respectându-se astfel art. 23 din OMS 1591/2010. Raportarea s-a efectuat ca urmare a 
centralizării indicatorilor specifici proprii şi cei raportaţi de către unităţile sanitare, conform 
art. 24 din OMS 1591/2010. 

De asemenea, au fost întocmite rapoartele de activitate, centralizate trimestrial, pe 
baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii programelor. Acestea au fost 
transmise Serviciului pentru programe de sănătate din Ministerul Sănătăţii, până la sfârşitul 
lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea. 
CONCLUZII 

La nivelul instituţiei a continuat, în anul 2013, procesul de evaluare a stadiului de 
implementare a sistemului de control intern/managerial, ceea ce a readus în prim plan 
problematica controlului intern şi rolul auditului în evaluarea proceselor de management al 
riscurilor, de control şi de guvernanţă. 

La nivelul conducerii instituţiei şi a entităţilor din subordine, s-a manifestat un interes 
constant privind operaţionalizarea unui sistem de control intern/managerial capabil să ofere 
informaţii relevante asupra unor elemente sensibile cu potenţial de risc semnificativ, ce pot 
influenţa gradul de îndeplinire a obiectivelor structurilor din cadrul acestora. 

În cadrul entităţilor unde a fost creat un cadru organizat privind monitorizarea, 
coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării SCM, auditul a apreciat 
conformitatea şi eficienţa activităţilor realizate şi a formulat, acolo unde a fost cazul, 
recomandări menite să contribuie la îmbunătăţirea Programului de dezvoltare a 
sistemului de control intern/managerial. Cu ocazia fiecărei misiuni de audit realizate, 
auditul intern oferă managementului asigurări cu privire la conformitatea şi 
funcţionalitatea controlului intern implementat la nivelul activităţilor auditate. 
 

SERVICIU BUGET - FINAN ŢE/CONTABILITATE 

 

I. CONTEXTUL ORGANIZATORIC 

În anul 2013, conducerea activitatii economico – administrative a fost asigurată de 
directorul executiv adjunct economic şi 2 şefi de serviciu.  

Activitatea direcţiei, vastă şi complexă, s-a desfăşurat cu eforturi deosebite şi în condiţii 
dificile, cauzate, în principal, de următorii factori : 

- lipsa de personal  datorata imposibilitatii angajarii de personal in conformitate cu 
cadrul legislativ . Din cele 21 de posturi de execuţie existente în structura  în anul 2013, 1  
post a fost vacant si incepand cu luna iulie 2013 alte 2 posturi au ramas vacante datorita 
pensionarii pentru limita de varsta. Incepand cu luna octombrie 2013 un alt post a devenit 
vacanta datorita pensionarii pentru limita de varsta a persoanei care a ocupat postul de casier. 

 

II.  REZULTATE OBTINUTE  

�  În anul 2013, bugetul DSP a fost aprobat în condiţiile determinate de evoluţiile 
economice interne şi externe care au impus adoptarea unei politici de restrângere a 
cheltuielilor bugetare, îndeosebi a cheltuielilor de personal şi de abordare mai prudentă a 
deficitului bugetului general consolidat. 
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 În aceste condiţii dificile, prin măsurile propuse de MS, s-a reuşit finanţarea la timp şi 
la un nivel corespunzător a cheltuielilor proprii, a celor ale instituţiilor din subordine, a 
programelor de sănătate, a activităţilor şi acţiunilor prioritare prevăzute a se finanţa de la 
bugetul de stat şi din veniturile proprii ale MS. 

�  Printr-o atentă monitorizare şi stabilirea corectă a priorităţilor în finanţare, în perioada 
analizată au fost evitate blocajele financiare şi s-au găsit în permanenţă soluţii pentru 
asigurarea fondurilor bugetare necesare finanţării acţiunilor noi sau urgente.  

�  În vederea urmăririi atente a cheltuielilor s-a facut  monitorizarea lunară a acestora. 
 

III.  RAPORTUL ACTIVITATII SERVICIULUI BUGET,  

FINANTE - CONTABILITATE 

Principalele activităţi ale serviciului buget, finante-contabilitate în anul 2013, potrivit 
responsabilităţilor specifice, s-au referit, îndeosebi la:  

 

A) OBIECTIVE 

    1. Afişarea pe site-ul direcţiei a proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 
    2. Intocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale direcţiei; verificarea, analizarea 
şi centralizarea situaţiilor financiare ale unităţilor din subordine, potrivit normelor legale, 
răspunzând de realitatea şi exactitatea datelor cuprinse; 
     3. Elaborarea de  propuneri de casare şi transfer de bunuri materiale, si supunerea lor 
aprobării directorului executiv adjunct financiar contabil, pentru a fi înaintate Ministerului 
Sănătăţii; 
      4. Executarea indicatorilor financiari din bugetul propriu si asigurarea efectuarii plăţilor în 
conformitate cu prevederile legale cuprinse în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi 
raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; 
    5.  Intocmirea lunara a situaţiei monitorizării cheltuielilor de personal pentru activitatea 
proprie şi verifica dacă unităţile sanitare publice din subordine au raportat această situaţie 
Ministerului Sănătăţii; 
    6. Solicitarea Ministerului Sănătăţii, la termenele stabilite, deschideri de credite bugetare 
pentru luna următoare, pe titluri de cheltuieli şi programe de sănătate; 
    7. Intocmirea urmatoarelor activitati: 

 -  asigurarea efectuarii finanţării  acţiunilor de sănătate si a programelor nationale de 
sanatate de la nivelul unităţilor subordonate;  

- asigurarea, contractarea şi decontarea sumelor reprezentând drepturi salariale şi 
cheltuieli materiale, în conformitate cu prevederile legale, pentru cabinetele din structura 
unităţilor sanitare transferate la autorităţile administraţiei publice locale ( planning familial, 
TBC, LSM, rezidenţi an I - VII, UPU - UPU SMURD);  

- asigurarea efectuarii finanţării sumelor transferate autorităţilor administraţiei publice 
locale pentru asistenţa medicală comunitară;  

- asigurarea, contactarea cu autorităţile administraţiei publice locale şi decontarea 
sumelor reprezentând drepturi salariale ale medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali 
din cabinetele medicale din unităţile de învăţământ; - asigurarea finanţarii unităţilor medico-
sociale în conformitate cu prevederile legale; 
    8. Efectuarea repartizarii creditelor bugetare aprobate şi transmiterea lor unităţilor 
beneficiare de investiţii, si finanţarea lucrărilor de investiţii, conform actelor normative în 
vigoare, pe baza deschiderii de credite lunare. 
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    9. Fundamentarea propunerilor de buget pentru anul 2013 pe baza principalelor strategii 
politice şi proiecte prioritare ale Ministerului Sănătăţii. 
    10. Analizarea, verificarea şi înregistrarea în evidentele contabile a tuturor documentelor 
justificative care stau la baza elaborării situaţiilor financiare aferente anului 2013, potrivit 
dispoziţiilor legale. 
 

B) RESPECTAREA  DISCIPLINEI  FINANCIARE 

Legislatia  generala 

Respectarea disciplinei financiar contabile s-a facut prin: 
- Legea 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordin 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si evidenta si raportarea 
angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordin 1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si 
conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice 
si instructiuni de aplicare a acestuia cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordin 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la controlul financiar 
preventiv cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 

C)  BUGETUL  D.S.P.  SUCEAVA 

În ceea ce priveşte bugetul DSP Suceava, acesta este constituit din sumele 
provenite de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale MS şi venituri proprii ale DSP. 
Programul actualizat pe anul 2013 se prezintă astfel: 

Fondurile alocate de la bugetul de stat au fost utilizate, îndeosebi pentru:  
a) cheltuielile de personal si pentru bunuri si servicii aferente personalului propriu; 
b) cheltuielile aferente activităţilor şi competenţelor transferate autorităţilor publice 

 Sursa de finantare Buget 
alocat 

Plati  
efectuate 

Grad de 
utilizare 

1 BUGET  DE  STAT 23.132.000 23.069.000 99.72% 

2 VENITURI  PROPRII  ALE  MS 10.244.000 10.023.000 97,84% 

3 VENITURI  PROPRII  ALE  DSP 933.000 821.000 87.99% 
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locale pentru dispensare scolare;  
  c) drepturile salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

cabinetelor medicale organizate în structura aprobată în condiţiile legii: planning familial, 
TBC, LSM; drepturile salariale ale rezidenţilor pe toată perioada rezidenţiatului anii I-VII; 
drepturile salariale pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în UPU – UPU SMURD 
din structura organizatorică a spitalelor de urgenţă, precum şi pentru cheltuielile de natura 
bunurilor şi serviciilor prevăzute de lege; cheltuielile de natura bunurilor şi serviciilor 
necesare cabinetelor medicale de medicină sportivă, cabinete TBC, LSM din structura 
organizatorică a spitalelor;  

d) programe de sanatate derulate de DSP Suceava 
          mii lei 

 Program national de sanatate Buget 
alocat 

Plati  
efectuate 

Grad de 
utilizare 

1 Prevenire supraveghere si control al 
infectiei HIV/SIDA 

7 7 100% 

2 Profilaxia distrofiei la copiii cu 
vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, 
care nu beneficiază de lapte matern, 
prin administrare de lapte praf 

133 133 100% 

3 Tratament in strainatate 130 125 96,15% 
 

e) Programe nationale de sanatate – unitati transferate autoritatilor publice locale. 
 
Fondurile alocate din veniturile proprii ale MS au fost utilizate, îndeosebi pentru:  
  a) cheltuielile de natura bunurilor şi serviciilor necesare activitatii UPU - 

UPU/SMURD din structura organizatorică a spitalelor; 
 b) transferurile  catre bugetele locale pentru finantarea transferurilor de capital 

(aparatura medicala, reparatii capitale si investitii) ; 
In anul 2013 pentru transferuri de capital s-au alocat sume la reparatii capitale la spitale 

si investitii la spitale astfel: 
          -mii lei- 

 Natura investitiei Buget 
alocat 

Plati  
efectuate 

Grad de 
utilizare 

1 REPARATII CAPITALE 465 405 87,09% 
3 INVESTITII 3.000 3000 100% 

 
c) programe nationale de sanatate desfasurate atat de catre DSP, cat si de unitatile 

sanitare cu paturi. 
Programe nationale de sanatate -  DSP 
In anul 2013 pentru Programele Nationale de sanatate din cadrul Directiei de Sanatate 

Publica Suceava a fost alocata suma de 592.000 lei astfel:     
           Mii lei 
 Program national de sanatate Buget 

alocat 
Plati  
efectuate 

Grad de 
utilizare 

1 Supraveghere şi control al bolilor 
transmisibile prioritare 

200 200 100% 

2 Supravegherea si controlul 
infectiilor HIV 

2 2 100% 
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3 Program national de imunizare 310 159 51,29% 
4 Supraveghere şi control al 

tuberculozei 
17 17 100% 

6 Monitorizare a factorilor 
determinanţi din mediul de viaţă şi 
muncă 

50 50 100% 

7 Promovare a sănătăţii şi educaţie 
pentru sănătate - promovare a unui 
stil de  viata sanatos 

13 13 100% 

Programe nationale de sanatate – unitati transferate autoritatilor publice locale. 
In anul 2013 pentru unitatile transferate autoritatilor publice locale a fost alocata suma 

de 1.474 mii lei, iar platile au fost in suma de 1.464 mii lei     
      

Fondurile alocate din veniturile proprii ale DSP vor fi utilizate, îndeosebi pentru:  

a) cheltuieli de capital pentru DSP Suceava, conform obiectivelor aprobate; 
b) bunuri si servicii necesare desfasurarii activitatii; 
c) cheltuieli de personal pentru personalul care efectueaza analize la cerere in 

laboratoarele institutiei. 
Veniturile totale incasate de DSP Suceava in anul 2013 sunt in suma de 832.342 lei si 

se compun din: 
ANALIZE                                                            665.604 lei 
EXAMEN CURS IGIENA                            74.263 lei 
ASISTENTA DE SPECIALITATE               50.650 lei  
AUTORIZATIE SANITARA PENTRU RADIATII         5.900 lei 
ASF CU REFERAT DE EVALUARE          8.075 lei 
CERTIFICAREA CONFORMITATII                              27.850 lei 
 

 
SERVICIUL  ADMINISTRATIV  ŞI  MENTENAN ŢĂ 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al DSP Suceava, 
serviciului administrativ şi mentenanţă îi revin o serie de sarcini pe care a fost necesar a le 
rezolva pe parcursul anului 2013, astfel : 
 

1.  În domeniul administrativ 
 
- s-a preocupat cu asigurarea carburanţilor, lubrefianţilor pentru autoturismele din dotare, a 
urmărit ţinerea la zi a fişelor de activitate zilnică a acestora, încadrarea în cotele de carburanţi, 
executarea unor lucrări de intervenţie programate sau accidentale, efectuarea asigurărilor 
RCA, efectuarea verificărilor tehnice obligatorii la termene; 
- întocmirea necesarului de aprovizionare anual, verificarea pe tot parcursul anului a 
materialelor planificate a se aproviziona, repartizarea de materiale din magaziile unităţii, 
întocmirea bonurile de consum pentru fiecare solicitator. 
- a întocmit referate necesare numirii comisiilor de inventariere pe unitate, a participat la 
inventarierea bunurilor şi a mijloacelor fixe din cadrul unităţii. 
- în urma inventarierii bunurilor DSP Suceava din anul 2012, s-au întocmit dosarele cu 
propunerile de casare pentru mijloace fixe, precum şi pentru bunurile materiale altele decat 
mijloacele fixe (obiecte de inventar), care au fost trimise Ministerului Sănătăţii spre aprobare. 
- după aprobare, s-au realizat casările efective; 
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- a urmărit şi verificat activitatea în domeniul protecţiei muncii. 
- a urmărit buna desfăşurare a activităţii privind paza unităţii şi a bunurilor materiale. 
- a ţinut evidenţa şi a livrat medicilor, pe bază de bon de consum, formulare psihotrope, 
tabelul II şi III; 
- a urmărit şi întocmit procesele verbale privind consumurile de gaz metan, energie electrică, 
apă; 
- s-a ocupat de primirea dosarelor întocmite de birourile şi serviciile funcţionale în vederea 
arhivării; 
- a întocmit documentaţia şi obţinerea aprobărilor de la Arhivele Naţionale, în vederea casării 
documentelor arhivate cu termene depăşite, conform nomenclatorului arhivistic; 
- s-au verificat stingătoarele din dotarea unităţii şi presiunea hidranţilor de incendiu; 
- a primit şi distribuit, în baza reparţiţiilor f ăcute de unitate, laptele praf pentru copii 0-1 an, la 
consiliile locale. 
 

2. În domeniul aprovizionării 
 
- împreună cu compartimentele de specialitate şi cu cel de achiziţii publice a întocmit caietele 
de sarcini pentru lucrari de reparatii capitale, materiale de birotică, reactivi, materiale sanitare 
de laborator, piese de schimb, materiale pentru întreţinerea instalaţiilor şi a clădirilor unităţii. 
- a întocmit caietele de sarcini, a participat la organizarea licitaţiilor şi a urmărit derularea 
contractelor întocmite cu diverşi furnizori de bunuri materiale de consum, materiale sanitare, 
reactivi. 
- a urmărit buna desfăşurare a activităţii privind transporturile de materiale sanitare repartizate 
din stocul Ministerului Sănătăţii. 
 

3. În domeniul mentenanţei 
 
- a întocmit caietele de sarcini, a participat la organizarea licitaţiilor şi a urmărit derularea 
contractelor pentru aparatura din dotarea laboratoarelor. A întocmit programe pentru 
verificările periodice care au fost introduse în contractele de servicii. 
- a urmărit desfăşurarea activităţii de metrologie pentru întreaga gamă de aparate specifice 
unităţii. 
- a întocmit contracte de prestări servicii – analize chimice şi bacteriologice pentru produse 
alimentare, produse de morărit şi panificaţie şi monitorizarea apei potabile ; 
- au fost încheiate : -  22 contracte pentru analiza apei potabile, cu primăriile din judeţul 
Suceava ; 
                                - 7 contracte pentru analiza apei de îmbăiere si a apei potabile, cu şcoli, 
universitate şi societăţi comerciale; 
                                - 5 contracte pentru analiza apei îmbuteliată, cu societăţi comerciale din 
judeţ ; 
                                - 7 contracte pentru analize microbiologice şi bacteriologice, conform 
Ordinului 916/2006, cu spitale şi centre medicale din judeţ ; 
                                - 100 contracte pentru analize fizico-chimice şi microbiologice pentru 
produse alimentare, cu societăţi comerciale din judeţul Suceava. 
- a întocmit facturile în baza contractelor încheiate şi a buletinelor de analiză efectuate ; 
- pregătirea documentelor solicitate de compartimentul de contabilitate ce insotesc fiecare 
factură în momentul în care aceasta se da la plata , 
- corespondenta legată de facturile de pe Programele Naţionale în mare parte şi legata de 
recepţiile efectuate de către cei doi magazioneri. 



 50

– a întocmit şi a raportat situaţia aparaturii de înaltă performanţă de la unităţile sanitare din 
judeţul Suceava în subordinea Ministerului Sănătăţii; 
- a întocmit lista de investiţii şi împreună cu Compartimentului de achiziţii publice a dus-o la 
îndeplinire; 
 
COMPARTIMENTUL  DE  ACHIZI ŢII  PUBLICE 
 
- întocmirea şi transmiterea, pe site-ul SEAP, a raportului privind situatia achizitiilor publice 
la nivelul directiei pentru anul 2012. 
- solicitarea tuturor compartimentelor şi serviciilor din cadrul direcţiei a referatelor de 
necesitate la nivelul compartimentului/serviciului ; 
- actualizarea planului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2012 în funcţie de achiziţiile 
realizate pe parcursul anului, pe baza referatelor de necesitate întocmite de compartimentele 
din cadrul direcţiei.  
- întocmirea planului anual de achizitii publice pe anul 2013 în baza referatelor de necesitate 
întocmite de şefii compartimentelor de specialitate din unitatea noastră, pe baza cărora se 
planifică şi se prioritizează achiziţiile publice; 
- elaborarea documentaţiei de atribuire pentru achiziţiile publice respectând dispoziţiile 
prevazute în legislaţia de achiziţii publice în vigoare (elaborarea notelor justificative, selecţia 
procedurii în funcţie de pragurile valorice conform art. 19/124 din OUG 34/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare, întocmirea referatului privind desemnarea comisiei de 
evaluare a ofertelor ; calendarul procedurii şi a documentaţiei de atribuire, publicarea 
invitaţiei de participare, întocmirea raspunsurilor la solicitările de clarificări şi publicarea 
acestora pe SEAP , întocmirea proceselor verbale de deschidere a procedurilor , a raportului şi 
comunicărilor privind rezultatul de evaluare a procedurii ; întocmirea dosarului de achiziţie 
publică ) ; 
- aprovizionarea compartimentelor cu produsele şi realizarea lucrărilor şi serviciilor solicitate 
de aceastea prin referate de necesitate, 
- realizarea achiziţiilor - întocmirea contractelor de achiziţii publice cu caracter funcţional; 
comenzi efectuate prin intermediul catalogului online din SEAP in valoare totala de 
281.225,77 lei fără TVA ; un număr total de 288 achiziţii directe, 
- întocmirea şi transmiterea către ANRMAP a formularului online conform H.G. 219/2012, 
- întocmirea şi transmiterea către SEAP a notificărilor de atribuire la cumpărările directe 
conform  art. 19^1 din OUG 34/2006 cu completările ulterioare respectiv pentru achiziţia : 
Serviciilor de pază pentru anul 2013 ( 1 post de paza la sediul institutiei şi monitorizarea 
sistemului de alarmare şi intervenţie la PL Fălticeni) în valoare de 51,000 lei fără TVA; 
Autoclav vertical 2 bucăţi în valoare de 92,470 lei fără TVA; Hota clasa II 1 bucată în valoare 
de 26,048 lei fără TVA; Colectare, transport si neutralizare deseuri chimice periculoase toxice 
si precursori în valoare de 53,606 lei fără TVA. 
- studierea noutăţilor legislative apărute în domeniul achiziţiilor, 
- asistenţă acordată compartimentului juridic privind întocmirea clauzelor contractuale ce fac 
obiectul achiziţiei (condiţiile specifice solicitate în cerinţele din documentaţiile de atribuire a 
achiziţiilor ); 
- pregătirea documentaţiilor de atribuire necesare derulări procedurilor de achiziţii preconizate 
(conform referatelor de necesitate) pe parcursul anului 2013 ; 
- menţinerea unor relaţii bune cu furnizori în vederea aprovizionări cu produse care să 
corespundă calitativ cerinţelor impuse prin referatele de necesitate, 
- realizarea achiziţiilor în vederea dotării laboratoarelor cu aparatură de laborator, în 
conformitate cu lista de investiţii aprobată de către Ministerul Sănătăţii, 
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- punerea la dispozitia compartimentului juridic a notificărilor primite din partea Ministerului 
Sanătăţii şi a documentaţiilor de atribuire descărcate de pe SEAP pentru întocmirea 
contractelor în vederea achizionării produselor repartizate în urma procedurilor de achizitii 
organizate de către acesta. 
-  urmărirea respectării cerinţelor din documentaţia de atribuire pe parcursul derulării 
contractelor; 
- pregătirea situaţiilor şi raportărilor solicitate de compartimentul de contabilitate şi Curtea de 
Conturi Suceava ; 
- solicitarea tuturor compartimentelor şi serviciilor din cadrul direcţiei a referatelor de 
necesitate la nivelul compartimentului/serviciului pentru anul 2014. 
 
 
 

Director  Executiv, 
Dr.  Ludovic  ABI ŢEI 


