
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

RAPORT 
 

privind activitatea Direcţiei de Sănătate Publică a 
Judeţului Suceava 

desfăşurată în ANUL 2014 
 
            Activitatea Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Suceava şi în anul 2014   
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  PUBLICĂ  JUDEŢEANĂ  SUCEAVA 
 

2. Adresa: 
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Scurtă, nr.1A, 

Suceava, 720223 

0230/514557 

0330/401136-7 

0330/401436-7 

0230/515089 
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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. Atribuţii 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 
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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; 

- 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: 

 

 

 

Nr. Total personal 

al instituţiei  

 

Din care: 

 

 

Nr. Personal de 

conducere al 

instituţiei 

Nr. Personal de 

conducere al 

serviciilor, 

birourilor, 

compartimentelor 

 

 

Nr. Personal de 

execuţie 

128,5 3 9 115,5 

 
             Personalul din cadrul DSP Suceava în anul 2014 a fost format din 47 angajaţi 
ca funcţionari publici şi 81,5 angajaţi ca personal contractual. 
 

6. Puncte de lucru în judeţ:  
a) Punct de lucru fix Rădăuţi – personal contractual şi funcţionari publici inclusiv 
laborator de analize; 
b) Punct de lucru fix Cîmpulung Moldovenesc – personal contractual şi funcţionari 
publici inclusiv laborator de analize; 
c) Punct de lucru fix Vatra Dornei– personal contractual şi funcţionari publici fără 
laborator de analize; 
d) Punct de lucru fix Gura Humorului – micronucleu de epidemiologie. 
 

7. Compartimente/birouri/laboratoare/servicii din cadrul DSP Suceava: 
- Compartiment Evaluare  factori de risc din mediu de viaţă şi muncă 
- Compartiment Supraveghere Epidemiologică şi Control Boli Transmisibile 
- Serviciul Control în sănătate publică          
- Compartiment Evaluarea şi promovarea sănătăţii 
- Laborator Diagnostic Microbiologic 
- Laborator Chimie sanitară/Toxicologie 
- Laborator Igiena radiaţiilor 
- Compartiment Asistenţă medicală şi programe 
- Compartiment Statistică/informatică în sănătate publică 
- Biroul Buget-finanţe/Contabilitate    
- Serviciul Administrativ şi Mentenanţă 
- Compartiment Achiziţii publice 
- Compartiment Audit public intern 
- Birou RUNOS 
- Compartiment  Juridic 
- Compartiment  Avize/Autorizări şi Relatii cu Publicul 
- Secretariat/Registratură 
 

 

 

 



 

 

COMPARTIMENTUL  DE  EVALUARE  A  FACTORILOR  DE  

RISC DIN  MEDIU  DE  VIAŢĂ  ŞI  MUNCĂ 

 

PN. II - Programul Naţional de Monitorizare a Factorilor 

Determinanţi din Mediul de Viaţă şi Muncă 

 În domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor 
asociate factorilor de risc din mediul de viaţă, au fost efectuate  următoarele 
acţiuni : 

În cadrul acţiunii Supravegherea calităţii apei potabile au fost recoltate din 
reţelele de apă potabilă din mediul urban şi rural, în cadrul monitorizării de audit, un 
număr total de 2125 probe de apă pentru determinări chimice şi bacteriologice, din 
care 224 probe au fost necorespunzătoare.  
 În cadrul acţiunii Monitorizarea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă 
generată de apa de fântână, în cursul anului 2014 în judeţul Suceava nu au fost 
înregistrate cazuri de methemoglobinemie acută infantilă. 
 - Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate – altele decât apele minerale 
naturale sau decât apele de izvor, a fost realizată în anul 2014 prin recoltarea unui 
număr 2 de  probe de apă de la sursă, 4 probe de apă înainte de îmbuteliere şi 4 
probe de produs finit pentru determinări chimice şi microbiologice şi 2 probe de produs 
finit pentru determinări de metale ce au fost efectuate în colaborare cu CRSP Iaşi, 
conform metodologiei. Din cele 12 probe recoltate          1 proba a fost 
necorespunzătoare din punct de vedere bacteriologic. 

- În cadrul acţiunii 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 12 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, conform metodologiei. 
Totodata a a fost completată şi transmisă macheta pentru culegerea de date necesare 
pentru întocmirea raportului naţional privind aprovizionările mici de apă potabilă. 

- În cadrul acţiunii Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor din aerul 
ambiant in mediul urban si a aerului interior in institutii publice au fost completate anexele 
A date de poluare la nivelul judeţului Suceava şi anexa B date de sănătate la nivelul 
populaţiei municipiului Suceava. Anexele au fost transmise, conform metodologiei, la 
INSP Bucureşti.  

- În cadrul acţiunii Impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii populaţiei a 
fost transmisă fişa judeţului privind schimbările climatice. Aceasta a fost transmisă la 
INSP Bucureşti. 

- În cadrul acţiunii monitorizarea intoxicaţiilor acute neprofesionale cu produse 
chimice au fost înregistrate un număr de 87 cazuri pentru care au fost completate fişe 
de declarare a intoxicaţiei acute neprofesionale cu produse chimice, fişe ce au fost 
trimise la INSP Bucureşti conform metodologiei.  

- În cadrul acţiunii Impactul asupra sănătăţii şi mediului generat de 
managementul deşeurilor au fost colectate datele necesare pentru completarea fişei 
privind gestionarea deşeurilor în mediul rural selectând o localitate care se încadrează 



 

 

în criteriile prevăzute de metodologie. A fost transmisa fisa privind gestionarea 
deseurilor in mediul rural pentru anul 2013 . 

- În cadrul acţiunii Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate 
din activitatea medicală a fost  implementat Ord MS nr. 1226/2012 privind gestionarea 
deşeurilor rezultate din activităţi medicale. Monitorizarea şi evaluarea sistemului de 
gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală în cele 29 unităţi sanitare 
supravegeate a fost efectuată lunar, iar centralizarea datelor la nivel judeţean şi 
transmiterea machetelor completate către Centrul Regional de Sănătate Publică 
(CRSP) a fost efectuată trimestrial.  

În cursul anului 2014 au fost întocmite un număr de 114 notificări pentru 
asistenţă de specialitate, 11 notificari privind certificarea conformităţii, 152 notificări 
eliberate ca negaţie privind necesitatea evaluării conformităţii şi 13 vize anuale. 

 

PN. II - Programul  Naţional  de  Monitorizare  a  Factorilor   

             Determinanţi  din  Mediul  de  Viaţă  şi  Muncă 

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

- În cadrul acţiunii Evaluarea stării de nutriţie şi a tipului de alimentaţie al 
populaţieii a fost luat în studiu un lot de 100 de subiecţi aleşi prin tehnica pasului din 
locuinţele unei localităţi urbane (Fălticeni) ţinându-se cont de vârsta şi sexul acestora. 
Au fost întocmite 100  fişe de ancheta privind datele personale, măsurătorile 
antropometrice şi evaluarea stării de nutriţie prin examinări de laborator (100 de 
chestionare privind dieta zilnică pentru o zi, 100 de chestionare de frecvenţă 
alimentară, 100 de chestionare stil de viaţă). Au fost efectuate 1000 investigaţii de 
laborator şi şi s-au centralizat şi transmis datele. 

- În cadrul acţiunii Monitorizarea consumului de aditivi alimentari  au fost luate 
în studiu 2 unităţi de producţie ( băuturi răcoritoare şi brânzeturi) şi au foat recoltate 2 
probe băuturi răcoritoare pentru identificarea şi dozarea unor coloranţi sintetici utilizaţi 
în reţeta de fabricaţie a acestor produse, 1 probă de băuturi răcoritoare pentru 
determinarea grupului de aditivi alimentari „E220 – 228 dioxid de sulf – sulfiţi şi 1 
probă de brânzeturi (telemea de vacă) pentru determinarea conţinutului de nitraţi. 
Toate probele au fost însoţite de contraprobe şi au fost trimise pentru efectuarea 
determinărilor la CRSP Cluj, DSP Buzău şi DSP Maramureş, rezultatele analizelor 
fizico-chimice fiind trimise la CRSP Tg Mureş, rezultatele rapoartelor de încercare fiind 
corespunzătoare.  

- În cadrul acţiunii Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare au fost 
identificate unităţile cu profil suplimente alimentare şi luate în supraveghere un număr 
de 4 unităţi (1 de producţie şi 3 de distribuţie). Au fost recoltate 2 probe suplimente 
alimentare ce au fost analizate în ceea ce priveşte continutul de metale grele. La 
aceste unităţi au fost catalogate  suplimentele alimentare în funcţie de categoria de 
consumatori prin completarea de date în tabelele din metodologie. Astfel, au fost 
catalogate un număr de18 suplimente alimentare destinate copiilor -  12 din acestea 



 

 

conţinînd aditivi alimentari, 1 supliment alimentar destinat gravidelor şi 1 supliment 
alimentar destinat sportivilor.  

- În cadrul acţiunii Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii au fost efectuate 
un  număr de 7 activităţi de supraveghere în unităţi de desfacere, urmărindu-se 
etichetarea  a 76 de produse tip condimente, ingrediente vegetale uscate, suplimente 
alimentare vegetale  provenite din state membre UE şi asiatice. S-a recoltat 1 probă 
de condimente  în vederea detecţiei iradierii. Proba a fost transmisă spre analiză,  
însoţită de contraprobă, la INCDFN „Horia Hulubei” Măgurele. Raportul de încercare 
rezultat a arătat că proba nu a fost iradiată.   

- În cadrul acţiunii Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi 
alte substanţe a fost monitorizată o unitate de desfacere, catalogându-se un numar de 
27 produse. A fost supravegheată completarea unui număr de 50 chestionare privind 
consumul acestor alimente de către populaţia eşantionată.  

- În cadrul acţiunii Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate au fost 
luate în studiu 8 surse de apă minerală naturală şi 3 unităţi de îmbuteliere apă 
minerală naturală, recoltându-se un  număr de 15 probe (8 probe de la surse şi 7 
probe produs finit). Pentru probele recoltate au fost efectuate un număr de 96 analize 
fizico-chimice, bacteriologice şi radiologice. În urma determinărilor efectuate s-au 
constatat un număr de 3 probe recoltate de la surse ca fiind  necorespunzătoare din 
punct de vedere bacteriologic, una dintre acestea fiind necoresounzătoare şi din punct 
de vedere chimic. Pentru acestea au fost întocmite fişe de neconformităţi/acţiuni 
corective.   

- În cadrul acţiunii Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru 
consumul uman au fost efectuate activităţi de supraveghere în unităţi de producţie,  
depozite si unităţi de desfacere  .au fost recoltate un număr de 107 probe de sare, 
dintre care 57 probe de la salina Cacica. Au fost efectuate un număr de  214 analize, 4 
probe fiind găsite necorespunzătoare. 

- În cadrul acţiunii Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu 
destinaţie nutriţională specială, a fost luată in supraveghere o unitate şi au fost 
recoltate un număr de 7 tipuri de alimente destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică 
pentru determinari microbilologice,  metale grele, pesticide şi nitraţi. Toate probele 
recoltate au fost corespunzătoare. 
 - În cadrul acţiunii Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfectii alimentare au 
fost înregistrate un număr de 5 focare de  T.I.A cu un număr de  37 cazuri de 
îmbolnăvire. Pentru toate focarele înregistrate au fost efectuate investigaţii şi au fost 
transmise fişele de raportare OMS. Au fost recoltate 34 de teste de salubritate, 23 
probe de alimente şi 113 coproculturi in cele 5 focare.   

 - În cadrul acţiunii Evaluarea factorilor de risc din materialele care vin în contact 
cu alimentele a fost catagrafiată o unitate de producţie alimentară. Au fost recoltate un 
număr de 3 probe urmărindu-se migrarea globala din materialele recoltate în alimente 
şi au fost trimise la CRSP Iaşi.  
 -În cadrul acţiunii Evaluarea conţinutului de zaharuri în unele produse 
alimentare deastinate copiilor au fost recoltate un număr de 2 probe ce au fost trimise 
pentru determinări la DSP Buzău, rezultatele determinărilor fiind corespunzătoare. 



 

 

În cursul anului 2014 au fost întocmite un număr de 42 notificări – asistenţă de 
specialitate, 33 notificari privind certificarea conformităţii. Au fost recoltate un număr 
de 77  probe de salubritate la solicitare.  

 

COMPARTIMENT  MEDICINA  MUNCII 

  

 In cursul anului 2014 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” dupa cum urmeaza: 

- Evaluarea starii de sanatate a muncitorilor agricoli expusi la pesticide cu 
completarea machetelor de raportare si transmiterea catre CRSP Bucuresti 
activitati / an fiind un nr. de 4  agenti economici nou depistati şi supravegheati 

- Supravegherea cerintelor de sanatate si securitate in munca in conditiile unei 
activitati cu efort fizic mare, transport si manipulare greutati, fiind investigate un 
nr. de 9 obiective economice;  

- Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor in expunerea la radiatii 
ionizante, neionizante si laser, respective 1 (unu) obiectiv investigat pentru 
expunerea profesională la campuri electromagnetice şi 3 unităţi cu risc la 
expunerea  ocupatională generată de utilizarea laser-ului la locul de munca; 

- Monitorizarea incidentei bolilor profesionale si a absenteismului medical prin 
boală profesională, fiind completate şi transmise un nr. de 4 fise de semnalizare 
BP2, iar pentru absenteeism din campul muncii prin boala profesionala s-au 
înregistrat un număr de 16 zile, la personal cu funcţie didactică (laringită 
cronică) iar în urma semnalizarilor de la Spitalele de Recuperare si Refacere a 
Capacitatii de munca (medicina muncii) din judet şi din ţară, au fost cercetate 
caracterul de boală profesională şi luate în evidenţă un număr de 21 de cazuri 
noi de boală profesională care au fost raportate catre Institutul de Sanatate 
Publica Bucuresti, Casa Judeteana de Pensii Suceava si Casa de Pensii 
Bucuresti; 

- In vederea supravegherii conditiilor igienico sanitare, a monitorizării condiţiilor 
de muncă şi a evaluării impactului noxelor asupra sănătaţii personalului din 
intreprinderi au fost efectuate un număr de 274 de actiuni împreună cu 
laboratorul de toxicologie; 

- Tot in cadrul compartimentului de medicina muncii au fost verificate si 
soluţionate cu aviz favorabil, certificări de conformitate şi negaţii, un număr de 
48 de proiecte de construire de obiective industriale si de prestari servicii dupa 
cum urmeaza: A.S.S.P. = 38, Negatii = 10; 

- La solicitare s-a evaluat şi s-a expertizat condiţiile de muncă periculoase sau 
vătămătoare la diverse instituţii şi au fost eliberate un numar de  119    buletine 
de expertizare; 

- S-a intocmit documentaţia pentru un număr de 24 de rapoarte şi informări 
privind protectia maternităţii la locul de munca; 

- S-au intreprins acţiuni de evaluare a condiţiilor deosebite de muncă şi 
măsurarea existenţei noxelor în colaborare cu inspectorii de la ITM Suceava în 
întreprinderile de pe raza judetului unde există condiţii deosebite respectiv,    



 

 

SC URB Rulmenti Suceava, Gradina Zoologica Radauti, Laborator 
anatomopatologic din cadrul Spitalului de Urgenta Judetean Suceava, Serviciul 
de Medicina Legala; 

- S-a participat la actiuni comune cu organismele de inspectie din cadrul DSP in 
vederea soluţionării reclamaţiilor cu impact fonic asupra mediului de viata a 
populatiei. 

- S-a întocmit permanent raportări statistice lunare, trimestriale şi anuale care au 
fost solicitate sau sînt ca raportări permanente  la nivel de DSP si/sau minister . 
 

 

COMPARTIMENTUL  DE  SUPRAVEGHERE  EPIDEMIOLOGICĂ  ŞI  

CONTROLUL  BOLILOR  TRANSMISIBILE 

 

 În cursul anului 2014 activitatea compartimentului a urmărit realizarea 
obiectivelor specifice stabilite de Programul National de Boli Transmisibile. Astfel, în 
scopul protejării sănătăţii populatiei impotriva principalelor boli care pot fi prevenite 
prin vaccinare s-a derulat urmatoarele activitati:  

a. 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 servicii medicale (280 medici de familie, 20 medici 
scolari, 7 maternitati), in baza contractelor de furnizare incheiate şi s-a asigurat 
preluarea şi centralizarea documentelor pentru decontarea acestor servicii 
medicale. 

b. La nivelul compartimentului s-a ţinut evidenţa centralizată, în format electronic, 
a consumului şi necesarului de vaccin, date care s-au transmis lunar catre 
CNSCBT Bucuresti, iar trimestrial au fost instruiţi medicii vaccinatori cu privire 
la modul de realizare, înregistrare şi raportare a vaccinărilor, transmiţîndu-se 
instrucţiunile actualizate privind modul de utilizare a RENV. 

c. S-a asigurat funcţionarea sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse 
postvaccinale, în anul 2014 fiind raportate şi investigate epidemiologic un 
numar de  2 RAPI, determinate de ROR şi, respectiv, VPI. 

d. În cursul anului 2014 s-au realizat 5947 doze BCG, 4848 doze Hep. B 
pediatrice, 12048 doze vaccin hexavalent, 9209 vaccin pentavalent, 10155 
doze ROR la copii 0-2 ani şi în campanile scolare; 527 doze VTA la cei de 15 
ani şi peste; 9008 doze dT si 14010 doze VPI in campanile scolare; 

e. S-au distribuit si administrat persoanelor din grupele de risc 7660 doze vaccin 
antigripal. 
   
S-a continuat implementarea Registrului naţional de vaccinări, conform Ord. 

M.S. nr. 1234/2011, care asigură suportul tehnic pentru raportarea într-un sistem 
informatic unic a vaccinărilor efectuate de către toţi furnizorii de servicii medicale fiind 
astfel facilitat accesul la analize statistice lunare, trimestriale şi anuale ale datelor 
înregistrate în teritoriul judeţean in vederea luarărr prompte a măsurilor care se impun. 

Lunar s-a efectuat verificarea, înregistrarea şi raportarea vaccinărilor de la 307 
furnizori de servicii medicale – cabinete medicale de medicină de familie, medici 
şcolari, maternităţi. 



 

 

S-au derulat, conform metodologiei, două anchete epidemiologice ale gradului 
de acoperire vaccinală, în lunile februarie şi august 2014, la copiii în vîrstă de 12  
respectiv 24 de luni cu următoarele rezultate: 
 

Tip vaccin Nr. copii complet vaccinaţi (la 1sept 2014) % copii corect 

vaccinaţi 

La vîrsta de 12 luni La vîrsta de 24 luni La 1 an La 2 ani 

Vaccin BCG 518 522 95,02 98,17 

Vaccin hepatic B 474 489 86,97 92,12 

Vaccin DTPa 393 464 72,26 87,62 

Vaccin HIB 393 464 72,26 87,62 

Vaccin poliomielitic 393 464 72,26 87,62 

Vaccin ROR 413 465 75,85 87,79 

Total  copii 

investigati 

546 532   

 

Motivele nevaccinarii sint reprezentate de: 
- contraindicaţii medicale - 16,3 % 
- refuzul părinţilor - 36,5% 
- neprezentare - 39% 
- născuţi în străinătate - 4,3% 
- lipsa vaccinului - 3,8% 
 

în cadrul programului naţional  de supraveghere şi control al bolilor transmisibile 
prioritare s-au supravegheat, înregistrat şi raportat, conform legislaţiei în vigoare, 
cazurile de boli transmisibile, în anul 2014 raportîndu-se 5499 cazuri de boli 
infectioase dintre care 834 au fost raportate pe Fise unice conform HG 589/2007,   în 
14 comunitati evoluînd focare epidemice de HAV de tip A, ce au totalizat un numar de 
437 cazuri cu această ocazie distribuidu-se cantităţi importante de substanţe 
dezinfectante (în special în şcolile din localităţile cu focare în evolutie dar şi în 
comunităţile afectate). 

 S-a asigurat testarea prin laboratorul DSP a apariţiilor bolilor transmisibile 
prioritare, in 2014 fiind efectuate 8771 analize coproculturi, 3464 analize exudate 
faringiene, 2344 reactii serologice, 5095 analize pentru prevenirea si controlul 
infectiilor nozocomiale şi 1213 alte investigatii microbiologice. 

S-a asigurat, în permanenţă, refacerea rezervei antiepidemice prin completarea 
stocurilor existente conform baremului stabilit prin ord. MS 1254/2005. Şi s-au realizat 
un numar de 72 dezinfecţii în focare de boli transmisibile. 

În cadrul supravegherii epidemiologice a bolilor transmisibile prevenibile prin 
vaccinare a fost administrat un număr de:  

- 527 doze vaccin antitetanic ( gravide, persoane cu plagi potenţial tetanigene 
etc.) 

-  330 doze de vaccin anti-hepatită B ( in cadrul accidentelor post expunere la 
produse biologice, contacti cazuri HVB); 

- 998doze vaccin anti HAV tip A 
  



 

 

 S-au derulat 135 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. S-a 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 Sănătăţii. 

- s-au efectuat teste specifice de screening, astfel că din 1522 teste rapide si 
ELISA au rezultat 18 cazuri pozitive confirmate prin test Western Blott; 

- au fost luate in evidenta persoanele cu infectie HIV nou depistate; 
- s-au distribuit maternităţilor din judet un numar 1000 teste rapide. 
 
 In cadrul Programului de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei - ce 

are ca obiectiv reducerea prevalenţei şi mortalităţii prin tuberculoză, în colaborare cu 
coordonatorul tehnic judetean, s-au derulat activităţile prevăzute de normele în 
vigoare, s-au achiziţionat materiale şi substanţe dezinfectante, s-au tipărit pliante şi 
materiale care s-au folosit în campaniile de IEC derulate în colaborare cu 
Compartimentul de promovare a sănătăţii.  

S-a intervenit în 4 focare de TBC cu mai mult de 3 cazuri, două de colectivitate şi 
două familiale prin coordonarea anchetei epidemiologice, distribuire de substanţe 
dezinfectante, măsuri de educaţie pentru sănătate. 

S-a urmărit creşterea calităţii serviciilor medicale în spitale prin îmbunătăţirea 
managementului infecţiilor nosocomiale. În cadrul acestui obiectiv de activitate s-au 
depistat în cursul anului 2014 un număr de 167 cazuri infecţii nosocomiale în sistem 
de rutină, din care 93 cazuri au fost investigate cu laboratorul, în laboratorul DSP 
efectuîndu-se un numar de 5095 analize în cadrul activităţii de prevenire şi control a 
infecţiilor nosocomiale. În cursul anului fiind derulate anchete epidemiologice într-un  
focar de IN care a evoluat la Spitalul Municipal Rădăuţi.  
        S-au eliberat 225 notificări pentru asistenţă de specialitate, 78 notificari pentru 
certificarea conformităţii, 146 autorizaţii sanitare de funcţionare, 114 vize anuale 
privind obiectivele medico-sanitare şi 166 negaţii. 

 
SERVICIUL  CONTROL  ÎN  SĂNĂTATE  PUBLICĂ 

 

Activitatea de control în obiectivele cu profil alimentar desfăşurată în decursul 
anului 2014 a cuprins un număr total de 3457 unităţi inspectate, din care: 64 
distribuitor şi transportator, 2031 retaileri, 1165 unităţi din sectorul servicii, 135 
producători primari care vând direct consumatorului final, 53 producători şi ambalatori, 
9 producător primar. 

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 asumate, 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. 



 

 

     O parte dintre unităţile controlate au prezentat o serie de neconformităţi privind: 
      -    modul de efectuare a cursurilor obligatorii de instruire cu privire la noţiunile   
           fundamentale de igienă; 

- nemarcarea vizibilă a planşelor de lucru;  
- recipienţi necorespunzători pentru colectarea deşeurilor menajere;   
- neinscripţionare mijloace de transport pâine;  
- termogramă necompletată corespunzător sau lipsa acesteia;  
- sistem apă caldă defect;  
- suprafetele pereţilor grupurilor sanitare degradate;  
- nerespectarea periodicităţii de efectuare a examinărilor medicale de control 

periodic;  
- lipsă sursă de alimentare cu apă potabilă curentă;  
- lipsă grup sanitar;  
- neîndeplinirea formalităţilor de autorizare prevăzute de Legea nr. 359/2004; 
-  unitate pentru care nu se poate face dovada vidanjării fosei colectoare a 

deseurilor menajere lichide;  
- cantităţi insuficiente de substanţe dezinfectante şi biocide;  
- suprafeţe spaţii de funcţionalitate neigienizate;  
- condiţii necorespunzătoare de expunere a produselor;  
- spaţii de funcţionalitate neigienizate corespunzător;  
- punerea pe piaţă de produse alimentare cu adaos de vitamine şi minerale fără 

notificare M.S.;  
- nedotarea cu plasă împotriva insectelor a spaţiilor utilizate pentru ventilarea 

naturală a încăperilor;  
- operaţiuni de dezinsecţie cu eficienţă redusă, fiind semnalată prezenţa 

vectorilor;  
- spaţii care nu sunt prevăzute cu sisteme eficiente de ventilare mecanică;  
- spaţii cu suprafeţe (pereţi) neigienizate şi care necesită reparare;  
- neefectuarea operaţiunilor de curăţenie a utilajelor şi suprafeţelor de lucru; 
- condiţii igienico-sanitare necorespunzătoare în spaţii de funcţionare;  
- lipsă grup sanitar consumatori în unitate de alimentaţie publică;  
- nerespectarea prevederilor Ord.M.S. nr.976/1998 privind păstrarea probelor de 

alimente timp de 48 ore;  
 
Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr total de 287 sancţiuni, 

din care: 34 amenzi în valoare totală de 30.600 lei şi 246 avertismente, pentru 7 
unităţi de retail fiind dispusă suspendarea temporară a activităţii,  

Acţiunile de inspecţie desfăşurate au fost completate cu un număr de 622 
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.  
 

Activitatea de control în obiectivele cu alt profil decât cel alimentar, 
desfăşurată în decursul anului 2014 a cuprins un număr total de 11764 controale. 

În majoritatea unităţilor controlate s-a constatat că sunt respectate prevederile 
legislaţiei sanitare în vigoare, 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. 

 O parte dintre unităţile controlate totuşi au prezentat o serie de neconformităţi 
după cum urmează:  
Domeniul prelucrării şi distribuirii apei potabile: utilizarea unei surse de apă 
potabilă fără a respecta indicatorii de potabilitate a acesteia; 
Domeniul turismului: neefectuarea cursului de instruire profesională privind însuşirea 
noţiunilor fundamentale de igienă; 
Domeniul prevenirii sanătăţii legat de consumul de tutun: neizolarea completă a 
spaţiului destinat nefumătorilor; 
Mediu de viaţă – zone de locuit:  

- nerespectarea normelor de igienă în vigoare care reglementează zonele de 
locuit;  

- neamenajarea sistemelor de canalizare pentru colectarea apelor uzate 
menajere;  

- amplasarea atelierului de debitare  a materialului lemnos cu nerespectarea 
regimului de distanţă faţă de zonele protejate, reglementat de prevederile Ord. 
M.S. nr. 119/2014;   

Regimul cosmeticelor: neconformităţi privind condiţiile de etichetare, impuse de 
legislaţia în vigoare, pentru produsele cosmetice;  
Unităţi sanitare:  

- nerespectarea condiţiilor igienico-sanitare de întreţinere a spaţiilor de 
funcţionalitate;  

- neasigurarea circuitelor funcţionale impuse de normele sanitre în vigoare; 
- nerespectarea de către conducerea unităţii sanitare a normelor legale în 

vigoare privind condiţiile minime de organizare şi dotare a CPU; 
- existenţa în stoc şi utilizarea de materiale sanitare şi ustensile de unică 

folosinţă cu termen de valabilitate depăşit. 
 
Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr total de 102 sancţiuni, 

din care: 14 amenzi în valoare totală de 20.250 lei şi 88 avertismente. 
 

 
ANEXĂ  Raport inspecţie anul 2014 
 
1. Apa - Numar probe recoltate – total = 137 
   - provenienţă:  - reţea de distribuţie – unitate de servicii alimentare 
        - reţea de distribuţie – unitate cazare colectivă 

   - sursă proprie de apă - unitate de turism 
   - instalaţii centrale - utilizatori 

                            - sursă de apă neamenajată, izvor 
                            - fântâni publice 

- corespunzatoare =  90 
- neorespunzătoare =  47 



 

 

     - parametrii fizico-chimici necorespunzători: 
               - clor rezidual liber de regulă sub limita de detecţie 
     - oxidabilitate 
                                                      - prezenţa crescută a nitraţilor 
                                                      - amoni 
                                                      - pH 

 
          - parametrii necorespunzători bacteriologici 
               - prezenţa bacteriilor coliforme 
                                                      - E- coli prezent 
     - enterococi 
                                                      - NTG 
 
2. Turism – Numar probe recoltate – total = 28 

- provenienţă:  - piscine  
- corespunzatoare =  23 
- neorespunzatoare =  5 
     - parametrii fizico-chimici 

         - nitriţi,  
                                                - amoniu, 
                                                - substanţe organice 
        - parametrii microbiologici 
                                                - bacterii coliforme, 
         - E- coli, 
         - enterococi, 
                                                - NTG, 
    
3. Unităţi sanitare cu paturi - Număr probe recoltate – total = 85 
     - corespunzătoare = 82 
     - neorespunzătoare = 3 
             - parametrii necorespunzători 
                                                                                - stafilococ auriu  
                      - bacterii coliforme    
 
4. Actiuni tematice stabilite de ISS judetean = 12 
  - domeniu: - învăţământ = 1 
         - Verificarea respectării prevederilor OMS nr.1955/1995, referitoare 
la normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi 
tinerilor - control în unităţile de cazare (internate, cămine) din cadrul unităţilor de 
învăţămînt. 

  - domeniu: - mediu = 3 
      - Acţiune tematică de control igienico-sanitar, în unităţi social – culturale 
                - Verificarea condiţiilor igienico-sanitare de funcţionare în spălătorii auto şi   
                  haine.   
                - Verificarea respectării condiţiilor de colectare şi depozitare a deşeurilor   
                  menajere în        localităţi rurale.   



 

 

 - domeniu: - apă = 1 
      - Acţiune tematică de control a instalaţiilor individuale de apă de folosinţă 
public (fântâni publice)  
  - domeniu: - mediu + aliment = 1 
      - Verificarea condiţiilor sanitare de amenajare ale perimetrului, a condiţiilor 
de exploatare şi întreţinere igienică a pieţelor din mediul urban şi rural, verificarea 
respectării prevederilor legale în vigoare specifice pentru fiecare activitate comercială 
desfăşurată de către agenţii economici în perimetrul pieţelor din mediul urban şi rural; 
  - domeniu: - mediul de muncă = 2 
         -  Verificarea respectării normelor de medicina muncii şi de aplicare a 
prevederilor legale privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din unităţile de prestări 
servicii din categoria service auto; 

                   - Verificarea condiţiilor sanitare de funcţionare a unităţilor de prelucrarea 
lemnului. 

  - domeniu: - cosmetice = 1 
        - Verificarea condiţiilor sanitare de funcţionare, a condiţiilor de aplicare a 

măsurilor de dezinfecţie şi sterilizare şi de respectare a prevederilor legale privind 
examinările medicale de control periodic şi a cursurilor de însuşire a noţiunilor 
fundamentale de igienă efectuate de către angajaţi, în unităţile de prestări servicii 
cosmetice (frizerie, coafură, manechiură, pedichiură, cosmetică). 

- domeniu: - turism = 1 
         - Verificarea condiţiilor sanitare de funcţionare asigurate în unităţile de 

cazare şi alimentaţie publică prilejuite de organizarea Olimpiadei Internaţională de 
Astronomie şi Astrofizică 

  - domeniu: - mediul de viaţă al populaţiei = 1 
           - Verificarea în unităţile care comercializează haine second-hand a 
prevederilor legale privind introducerea pe piaţă, comercializarea sau distribuirea 
gratuită a articolelor de îmbrăcăminte purtată sau uzată şi a articolelor textile purtate 
sau uzate. 

  - domeniu: - aliment = 1 
           - Verificarea condiţiilor de funcţionare asigurate în unităţile de alimentaţie 
publică care organizează mese festive în perioada sărbătorilor de iarnă. 

 
5. Acţiuni comune cu alte autorităţi = 45 
 - domeniu: - deşeuri cu potenţial contaminat = 9 
         - distrugerea de stupefiante şi psihotrope (produse farmaceutice) 
         - B.C.C.O.- Serviciul anti-drog 
        - mediul de viaţă a populaţiei – zone de locuit = 21  
              - sesizări  
    - Primăria şi Poliţia municipiului Suceava; Poliţia şi Primăria 
municipiului Vatra Dornei, Primăria şi Poliţia municipiului Fălticeni; Primăriile 
comunelor: Dărmăneşti, Fântânele, Vereşti, Volovăţ, Siminicea, Dorna Candrenilor, 
Frătăuţii Noi, Slatina, Udeşti, Cîrlibaba, Primăria oraş Liteni, Primăria oraş Salcea, ISU 
„Bucovina” Suceava   



 

 

- control tematic colectare şi depozitare a deşeurilor menajere în 
localităţi rurale  

    - Primăria comunei Dărmăneşti               
- Ordin Prefect  

                          - I.S.U. Suceava, Instituţia Prefectului Suceava, Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie Suceava, Garda Naţională de Mediu Suceava, Agenţia de 
Protecţia Mediului Suceava, Agenţia Apele Române Suceava 

    - unităţi sanitare cu excepţia spitalelor = 1  
 - verificarea activităţii unităţilor de asistenţă socială pentru 
persoane vârstnice  - cu Prefectura judeţului Suceava        

      - apă = 3  
 - sesizări - Pimăria comunei: Dărmăneşti, Fântânele, Fâmtâna 
Mare; Horodnic de Jos 

       - aliment = 4  
   - verificare comercializare peşte contaminat - şalău de Dunăre cu 
DSVSA şi IPJ Suceava, Vatra Dornei, Rădăuţi, Fălticeni;  

        - sesizare cu - Primăria com. Baia  
                           - unităţi sanitare cu paturi  = 1  
              - control în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel 
Nou” Suceava cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate  
        - învăţământ = 3  

          - verificarea stadiului pregătirii unităţilor de învăţământ din judeţul 
Suceava, pentru începerea anului şcolar 2014-2015 a unităţilor şcolare cu Instituţia 
Prefectului Suceava şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava 

        - sesizare cu Prefectura Jud. Suceava, Inspectoratul Jud. Şcolar 
Suceava şi Primăria localităţii Frasin  

     - învăţământ + aliment = 1  
         - sesizare cu I.S.U., Instituţia Prefectului Suceava, Inspectoratul 

Judeţean de Poliţie Suceava, Garda Naţională de Mediu Suceava şi Primăria 
Vultureşti 
      - unităţi de turism + alimentaţie publică = 1  

         - acţiune de verificare a respectrării legislaţiei sanitare în vigoare 
cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie – Serviciul antifraudă 

   - farmacii = 1*        
         - acţiune de verificare a respectării normelor igienico-sanitare de 

către furnizorii de medicamente cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Suceava  
 
6. Activitate juridică 
 - dosarele privind contestarea sancţionării prin amendă contravenţională, se 
află în curs de soluţionare la judecătoriile teritoriale. 
 
7. Comunicate mass-media 
 - 22 declaraţii în  mass-media cu privire la activitatea SCSP Suceava 
 

 

 



 

 

Controale 
Nr. 

crt. DOMENIUL / tip    

Date 

raportate 

1 Apa    

 Numar total controale, din care:   103 

 a) instalatii centrale   36 

 - producatori   25 

 - distribuitori   3 

 - utilizatori, din care:   8 

   - colectivitati 1 

   - altii 7 

 b) instalatii locale (fantani publice)   67 

 Numar probe recoltate: - total 137 

   - corespunzatoare 90 

   - necorespunzatoare fizico-chimic* 22 

   - necorespunzatoare bacteriologic* 25 

 Recontroale - numar total 1 

 Avertismente - numar total 5 

 Amenzi - numar total 1 

   - valoare totala 2000 

2 Turism    

 

a) Numar total unitati de turism controlate, din 

care:   183 

   - unitati de cazare hoteliera 22 

   - pensiuni turistice 158 

   - camping-uri 3 

 c) numar piscine si stranduri controlate   15 

   - nr. total probe recoltate, din care: 28 

   corespunzatoare 23 

   necorespunzatoare* 5 

 Recontroale - numar total 2 

 Avertismente - numar total 12 

 Amenzi - numar total 2 

   - valoare totala 1000 

3 Mediul de viata a populatiei    

 Numar total controale, din care:   519 

 a) zone de locuit    80 

 b) unitatile de mica industrie   0 

 c) unitati comerciale   282 

 d) statii de epurare a apelor uzate   4 

 e) colectare si depozitare deseuri menajere   51 

 f) unitati de prestari servicii   38 

   - spalatorii auto 34 

   - spalatorii pentru lenjerie, haine 4 

 g) institutii social-culturale   22 

 

h) unitati care comercializeaza haine second-

hand   21 

 i) altele   21 

 Recontroale - numar total 2 



 

 

 Avertismente - numar total 31 

 Amenzi - numar total 4 

   - valoare totala 5500 

4 Tutun    

 a) Numar controale - pentru fumat in spatiile publice  786 

   

- in unitati care comercializeaza 

produse din tutun 923 

   

- pentru inscriptionarea produselor 

din tutun 22 

   

- pentru publicitatea produselor din 

tutun 0 

   - in unitatile sanitare 998 

   - in unitatile de invatamant 522 

   - pentru sponsorizare 0 

 b) Sanctiuni, din care:   2 

   - numar avertismente 1 

   - numar amenzi contraventionale 1 

   - valoare totala amenzi 250 

5 Mediu de munca     

 Controale - numar total 71 

 Avertismente - numar total 5 

6 Cosmetice    

 a) Numar total controale in unitati, din care:   901 

   - unitati de producere 1 

   - importatori 0 

   - distribuitori 1 

   - unitati de desfacere 733 

   

- unitati de frizerie, coafura, 

manechiura, pedichiura, cosmetica 138 

   - unitati de piercing si tatuaj 1 

   - unitati de intretinere corporala 27 

 Avertismente - numar total 6 

 Amenzi - numar total 2 

   - valoare totala 3000 

 b) Controale pe produse cosmetice 

- numar total (se mentioneaza separat, 

in anexa, numarul pe tipuri de 

produse) 2895 

 c) Probe recoltate - numar total 6 

7 Biocide    

 Numar total controale , din care:   3498 

   - la producatori 0 

   - la importatori 0 

   - la distribuitori 0 

   

- la utilizatori ( unitati sanitare, 

unitati de invatamant, unitati de 

turism, cabinete de infrumusetare, 

etc) 1904 

   - la utilizatori (profesionali) 16 

   - la retaileri 1578 

8 Invatamant    



 

 

 a) Numar total controale pe unitati, din care:   851 

   

- unitati pentru anteprescolari si 

prescolari  343 

   

- unitati de invatamant primar si 

gimnazial 454 

   - unitati de invatamant liceal 15 

   - unitati de cazare (internate, camine) 23 

   - bloc alimentar propriu unitatii 11 

   - bloc alimentar externalizat 0 

   - unitati de catering 4 

   - centre de plasament 1 

 Avertismente - numar total 2 

 

b) Numar controale pe produs si meniu, conform 

Legii 123, din care: - societati comerciale 3 

 c) Probe recoltate - numar total 4 

9 Unitati sanitare, cu exceptia spitalelor    

 Numar total controale, din care:    1162 

   

- unitati de asistenta medicala 

primara 543 

   

- unitati de asistenta medicala 

ambulatorie 226 

   

- unitati de asistenta de medicina 

dentara 252 

   

- unitati de asistenta medicala de 

urgenta prespitaliceasca, din care: 30 

   - centre de permanenta  7 

   - serviciul de ambulanta  23 

   - laboratoare de analize medicale  37 

   

- unitati de radiologie si imagistica 

medicala (se raporteaza numai in 

cazul controalelor planificate sau la 

sesizare) 6 

   

- societati de turism balnear si de 

recuperare 6 

   - unitati de ingrijiri la domiciliu 11 

   - unitati medico-sociale 2 

   - unitati de medicina alternativa 0 

   

- unitati socio-medicale pentru 

varstnici (camine pentru batrani) 44 

   - centre socio-medicale ale ANPH 5 

* FARMACII  174 

 Numar probe recoltate: - numar total 0 

   - corespunzatoare 0 

   - necorespunzatoare* 0 

 Recontroale - numar total 7 

 Avertismente - numar total 26 

 Amenzi - numar total 2 

   - valoare totala 2000 

10  Unitati sanitare cu paturi    

 

a) Numar total de controale integrale in spitale 

(care se fac in cadrul actiunii tematice si se   34 



 

 

verifica toate sectiile si compartimentele 

spitalului) 

 b) Numar total de controale, din care:   207 

   - deseuri periculoase 50 

   - sterilizare si precautii universale 28 

   - infectii nosocomiale 29 

   - bloc alimentar 35 

   - spalatorie 28 

   - sectii cu diferite profiluri 37 

 c) Numar controale in ambulatoriu integrat   0 

 Numar probe recoltate: - numar total 85 

   - corespunzatoare 82 

   - necorespunzatoare* 3 

 Recontroale - numar total 9 

 Amenzi - numar total 2 

   - valoare totala 6500 

11 Unitati de transfuzii    

 Numar total controale, din care:   1 

   

- centre judetene de transfuzie 

sanguina 1 

12 Deseuri cu potential contaminant    

 

a) colectare, depozitare deseuri cu potential 

contaminant  - producatori mici 618 

   - producatori mijlocii 287 

   - producatori mari 79 

13 Alerte rapide     

 Numar alerte, din care:   25 

 a) Numar total SRAAF, din care:   25 

   - suplimente nutritive 21 

   - toxiinfectii alimentare 2 

   - altele 2 

14 Actiuni tematice stabilite de ISS judetean - numar actiuni 12 

   - domeniul (cu listare separata)  

15 Numar sesizari rezolvate   244 

16 Actiuni de indrumare si consultanta - numar actiuni 622 

17 Actiuni comune cu alte autoritati - numar actiuni 45 

   - domeniul (cu listare separata)  

19 

Numar comunicate  mass-media (se vor 

transmite prin fax)    22 

      

20 Activitatea juridica    

 

a) Nr. plangeri impotriva proceselor verbale de 

constatare a contraventiei si de aplicare a 

sanctiunii   2 

 

 

 

 

 



 

 

Inspectii pe tipuri de unităţi 

 
Producători 

primari 

Producători 

şi 

Ambalatori 

Distribuitori 

şi 

transportatori 

Retaileri 

Sectorul 

de 

servicii 

Producători 

primari care 

vând direct 

consumatorului 

final 

TOTAL 

Numărul de 

unităţi 16 70 21 1745 1171 106 3129 

Numărul de 

unităţi 

inspectate 9 53 64 2031 1165 135 3457 

Numărul de 

acţiuni de 

inspecţie 9 53 64 2031 1165 135 3457 

Din care pe 

tipuri de 

neconformităţi: 1 2 8 152 129 22 314 

Igienă generală 0 1 3 1 6 1 12 

Controlul 

medical 

periodic 1 0 2 59 47 9 118 

Notiuni 

undamentale de 

igiena 0 0 3 63 56 8 130 

Altele 0 1 0 29 20 4 54 

 

Sancţiuni pe tipuri de unităţi 

 
Producători 

primari 

Producători 

şi 

Ambalatori 

Distribuitori 

şi 

transportatori 

Retaileri 

Sectorul 

de 

servicii 

Producători 

primari care 

vând direct 

consumatorului 

final 

TOTAL 

Numar 

avertismente 1 3 6 127 105 4 246 

Numar amenzi 2 3 2 12 15 0 34 

Valoare amenzi 3000 2000 1000 12800 11800 0 30600 

Produse retrase 

de la consum - 

kg 0 0 0 0 0 0 0 

Produse retrase 

de la consum - 

litri 0 0 0 0 0 0 0 

Produse retrase 

de la consum - 

buc 0 0 0 0 0 0 0 

Numar 

suspendari de 

activitate 0 0 0 4 3 0 7 

 

În cursul anului 2014 au fost intocmite impreuna cu Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă:  

- Planul de masuri privind  diminuarea efectelor produse de fenomenele de 
seceta si canicula;  



 

 

- Planul de masuri privind  diminuarea efectelor fenomenelor meteo din sezonul 
rece 2014-2015 şi a fost revizuit Planul rosu de intervenţii; 

-  Au fost solicitate si centralizate Planurile de masuri la nivelul unitatilor sanitare 
în contextul epidemiei cu virus Ebola; 

 
În anul 2014 reprezentanţii DSP Suceava au participat la:  

- 12 şedinte ordinare ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă,  
- 12 sedinte ale Colegiului Prefectural,  
- 16 videoconferinţe şi  
- alte 14 convocari si instruiri la Prefectura Suceava. 

 
         Situaţii de urgenţă: au fost transmise Ministerului Sănătăţii  - Centrul Operativ 
pentru Situaţii de Urgenţă 53 de raportari (raportari zilnice si rapoarte privind 
accidente, decesele prin hipotermie, avertizari meteo, etc). 
 

Reprezentanţii DSP Suceava au fost nominalizaţi în 3 acţiuni sub coordonarea 
Corpului de control al Ministerului Sănăţăţii respectiv : 

- Control efectuat la UPU - SMURD din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
”Sf Ioan cel Nou” Suceava şi a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava; 
- Verificarea activităţii la nivelul Spitalului Municipal Rădăuţi; 
- Control la nivelul Serviciului de Ambulanţă Suceava. 

 
- În anul 2014, purtătorul de cuvânt şi conducearea DSP Suceava au transmis 301 

communicate şi informări de presă şi 186 apariţii la televiziuni locale / radio local.  

 
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 populaţiei prin 
promovarea unui stil de viaţă sănătos şi combaterea principalilor factori de risc, DSP 
Suceava a organizat in cursul anului 2014 actiuni de promovare a sanatatii ce au 
constat in: 

o conferinţe de presă,  
o comunicate de presă, intervenţii în mass-media,  
o intervenţii de educatie pentru sănătate în 35 scoli 
o atelier cu asistenţii medicali comunitari – 12 ateliere 
o distribuire de broşuri, pliante şi afişe de educaţie pentru sănătate -  

Au fost iniţiate 7 parteneriate de colaborare cu: Asociaţia RED RIBBON, Şcoala 
Gimnaziala “Ioan Băncescu”, Alternative sociale, CRPECA Suceava, Colegiul “Vasile 
Lovinescu” Falticeni, Şcoala Gimnazială nr. 4 Suceava, A.S.E.F. Asociaţia pentru 
Sănătate Educaţie şi Familie. 

Campaniile de promovare a sănătăţii au atins principalele probleme de sănătate a 
populaţiei cu ocazia: 

1. Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei 
2. SAVE LIVES, Clean Your Hands 
3. Ziua Europeană Împotriva Obezităţii 



 

 

4. Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit 
de Droguri 

5. Săptămîna Mondială de Luptă Împotriva Hepatitei 
6. Ziua Mondială de Luptă Împotriva Diabetului 
7. Ziua Naţională fără Tutun 
8. Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA 

 
LABORATORUL  de  DIAGNOSTIC şi  INVESTIGARE  în  SĂNĂTATE  

PUBLICĂ 

DIAGNOSTIC  MICROBIOLOGIC 

Nr. 

crt. Obiectivul TOTAL 

1 Nr. coproculturi efectuate - nr.total probe 2747 

       nr.total analize coproculturi 8771 

      BDA-sectia boli infectioase  - nr.probe 858 

      BDA-ambulator  - nr.probe 107 

      BDA-pediatrie - nr.probe 673 

      BDA-medici de familie - nr.probe 66 

      BDA-cu plată - nr.probe 35 

      inscriere camine cu plata - nr.probe  35 

      angajari  - nr.probe 170 

      control periodic  - nr.probe 591 

      TIA  - nr.probe 212 

2 Nr. exsudate nazofaringiene investigate - nr.total probe 1806 

      nr.total analize exudate 3464 

      angine-sectii boli infectioase  - nr.probe 377 

      angine ambulator  - nr.probe 368 

      angine cu plată  - nr.probe 148 

      angine colectivităţi  - nr.probe 409 

      contacti angine ambulator  - nr.probe 30 

      contacti angine colectivităţi  - nr.probe 434 

      inscriere in camine cu plată - nr.probe 31 

      inscriere in camine  - nr.probe 9 

3 

Nr. probe investigate activ. de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale – 

nr. total probe 2241 

      nr. total analize  5095 

      suprafete  - nr.probe 395 

      aeromicroflora  - nr.probe 219 

      tegumente - personal  - nr.probe 186 

      exudate - personal  - nr.probe 543 

      tegumente - asistaţi  - nr.probe 31 

      exudate - asistaţi  - nr.probe 34 

      sterilitate  - nr.probe 759 

      antibiograma  - nr.probe 61 

      apă reţea 4 

      sterilizare 8 

      alimente 1 



 

 

4 Nr. reactii serologice 2344 

      HIV 1052 

      IgM HAV 517 

      IgM HBc 92 

      Ac HCV 196 

      Ag HBs 204 

      VDRL 6 

      RPR 240 

      TPHA 37 

5 Alte investigatii bacteriologice   1213 

       antibiograme 295 

       uroculturi 113 

       infectii micotice  1 

       ex.microscopice secretii vaginale 1 

       ex. coproparazitologice 315 

      contacţi BDA mame,  83 

      prelucrare ser 370 

      alimente TIA 35 

6 Apa potabilă reţea- mediul urban (SV – ACET + Solicitari):  

       nr. probe investigate cu lab microbiologie  1075 

       nr. analize  2540 

       nr. probe necorespunzatoare  35 

       % probe necorespunzatoare   3% 

7 Apa potabilă reţea- mediul rural (SV - Primarii)  

       nr. probe investigate cu lab microbiologie  748 

       nr. analize  1863 

       nr. probe necorespunzatoare  75 

       % probe necorespunzatoare   10% 

8 Apa de fantana, foraje, izvoare (SV - SCSP)  

       nr. probe investigate cu lab microbiologie  450 

       nr. analize  1309 

       nr. probe necorespunzatoare  151 

       % probe necorespunzatoare   34% 

9 Ape minerale / plate îmbuteliate   

       nr. probe investigate cu lab microbiologie  317 

       nr. analize  1934 

       nr. probe necorespunzatoare  36 

       % probe necorespunzatoare   11% 

10 Apa de imbaiere - bazine de inot  

       nr. probe investigate cu lab microbiologie  79 

       nr. analize  354 

       nr. probe necorespunzatoare  9 

       % probe necorespunzatoare   11% 

11 Alte  ape (epidemiologie + AVITUM)  

       nr. probe investigate cu lab microbiologie  166 

       nr. analize  507 

       nr. probe necorespunzatoare  0 

       % probe necorespunzatoare   0% 



 

 

12 Produse alimentare recoltare de inspectia sanitară  

       nr. probe investigate cu lab microbiologie  25 

       nr. analize  47 

       nr. probe necorespunzatoare  0 

       % probe necorespunzatoare   0% 

13 Produse alimentare la solicitare  

       nr. probe investigate cu lab microbiologie  275 

       nr. analize  474 

       nr. probe necorespunzatoare  9 

       % probe necorespunzatoare   3% 

14 Nr. probe salubritate investigate cu lab microbiologie  

 sector alimentar (suprafeţe, personal)  

       nr. probe investigate cu lab microbiologie  463 

       nr. analize  1217 

       nr. probe necorespunzatoare  8 

       % probe necorespunzatoare   2% 

 Sector munca (suprafete, personal din cadrul unităţilor mediu de muncă)  

       nr. probe investigate cu lab microbiologie  63 

       nr. analize  126 

       nr. probe necorespunzatoare  0 

       % probe necorespunzatoare   0% 

15 ALTE PROBE microbiologie - probe cosmetice la solicitare  

       nr. probe investigate cu lab microbiologie  1 

       nr. analize  4 

       nr. probe necorespunzatoare  0 

       % probe necorespunzatoare   0% 

 
 

Nr. 

crt. Tip Probă 

Nr. 

Total 

Probe 

Din care                           

Nr. 

Probe cu 

Plată 

Nr. Total 

Analize 

Din care                              

Nr. 

Analize cu 

Plată 

Contravaloare 

Incasată 

Conform 

Chitanţelor 

   TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

1 Ape Reţa 1823 1781 4403 4282 120574 

2 Ape Fîntîni 450 378 1309 1100 32080 

3 Ape Îmbăiere 79 59 354 263 6830 

4 Ape Îmbuteliate 317 303 1934 1864 46050 

5 Alte Ape  166 166 507 507 10730 

6 Alimente 300 262 521 474 9244 

7 Cosmetice 1 1 4 4 125 

8 

Ex. 

Coprobacteriologice 2830 611 8942 1816 15655 

9 

Ex. 

Coproparazitologice 315 315 315 315 3804 

10 Eexudate Faringiene 1806 195 3464 527 5085 

11 Antibiograme 356 61 860 187 1855 

12 Micoze 1 0 1 0 0 

13 Uroculturi 113 23 448 88 1500 

14 Serologie 1595 0 2344 0 0 



 

 

15 

Teste Salubritate în 

Unităţi Alimentare 463 434 1217 1125 13800 

15a Tegumente 109 85 334 262 3400 

15b Suprafeţe 229 224 628 608 6720 

15c Aeromicrofloră 6 6 12 12 125 

15d Utilaje 119 119 243 243 3555 

16 

Control Bacteriologic 

în Unităţi Spitaliceşti 

(INC) 2204 1667 5028 3589 53940 

16a Tegumente 217 186 696 573 7160 

16b Exudate 577 377 1435 872 9425 

16c Suprafeţe 395 293 1580 1172 10255 

16d Aeromicrofloră 219 134 462 292 3345 

16e Teste Sterilitate 767 676 767 676 23650 

16f Alimente 1 1 4 4 105 

17 

Teste Salubritate Igiena 

Muncii 63 63 126 126 1770 

17a Aeromicrofloră 47 47 94 94 1210 

17b Suprafeţe 16 16 32 32 560 

18 Alte Probe 21 0 145 0 0 

18a Alimente TIA 16 0 85 0 0 

18b 

Apă reţea în cazuri de 

INC 4 0 57 0 0 

18c 

Microscopie secretii 

vaginale 1 0 3 0 0 

 TOTAL 12875 6319 31922 16267 323042 

 
CHIMIE  SANITARĂ 

Nr. 

crt. Obiectivul TOTAL 

1 Apă potabilă retea-mediul urban:  

      nr.probe investigate cu lab.chimie 857 

      nr.analize  1492 

      nr.probe necorespunzătoare 32 

      % probe necorespunzătoare 4% 

2 Apă potabilă retea-mediul rural:  

      nr.probe investigate cu lab.chimie 708 

      nr.analize  1524 

      nr.probe necorespunzătoare 137 

      % probe necorespunzătoare 19% 

3 Apă de fântână, foraje, izvoare   

      nr.probe investigate cu lab.chimie 670 

      nr.analize  2273 

      nr.probe necorespunzătoare 63 

      % probe necorespunzătoare 9% 

4 Ape minerale / plate îmbuteliate   

      nr.probe investigate cu lab.chimie 47 

       nr. analize  155 

       nr. probe necorespunzatoare  1 



 

 

       % probe necorespunzatoare   2% 

5 Apă de îmbăiere - bazine de înot  

      nr.probe investigate cu lab.chimie 69 

      nr.analize  137 

      nr.probe necorespunzătoare 20 

      % probe necorespunzătoare 29% 

6 Produse alimentare program (PN II)  

      nr.probe investigate cu lab.chimie 1 

      nr.analize  2 

      nr.probe necorespunzătoare 0 

      % probe necorespunzătoare 0% 

7 Produse alimentare recoltate de inspecţia sanitară  

      nr.probe investigate cu lab.chimie 17 

      nr.analize  19 

      nr.probe necorespunzătoare 2 

      % probe necorespunzătoare 12% 

8 Produse alimentare la solicitare  

      nr.probe investigate cu lab.chimie 282 

      nr.analize  1093 

      nr.probe necorespunzătoare 0 

      % probe necorespunzătoare 0% 

9 ALTE PROBE chimie - soluţie dezinfecţie  

      nr.probe investigate cu lab.chimie 68 

       nr. analize  68 

       nr. probe necorespunzatoare  0 

       % probe necorespunzatoare   0% 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
TIP  PROBA 

Nr. Total 

Probe 

Din care                       

Nr. Probe 

cu Plată 

Nr Total 

Analize 

Din care                       

Nr. 

Analize cu 

Plată 

Contravaloare 

Incasată 

Conform 

Chitanţelor 

   TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

1 APE RETEA 1565 1527 3016 2485 79525 

2 APE FÂNTÂNI 670 576 2273 1884 48870 

3 

APE MINERALE/PLATE 

IMBUTELIATE 47 28 155 110 2755 

4 APE ÎMBĂIERE 69 48 137 75 975 

5 ALIMENTE 300 282 1114 1093 21632 

6 TOXICOLOGIE 435 435 435 435  

7 ALTE PROBE (Precizaţi) 68 68 68 68 1020 

7a      soluţie dezinfecţie 68 68 68 68 1020 

 TOTAL 3154 2964 7198 6150 154777 



 

 

      TOXICOLOGIE 

Nr. 
crt. Obiectivul TOTAL 

1 Nr. posturi de munca investigate cu lab.toxicologie 130 

2 Nr. probe prelevate din mediul de muncă - la solicitare 435 

       nr. analize toxicologie efectuate 435 

       nr. probe necorespunzătoare 174 

       %  probe necorespunzătoare 40% 

 

 

LABORATORUL  IGIENA  RADIAŢIILOR 

 

Avînd  - 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: 
 

         A coordonat acrivitatile pentru protejarea sanatatii populatiei şi prevenirea 
efectelor asociate radiatiilor ionizante din teritoriul arondat laboratorului. 
        A asigurat colectarea şi raportarea datelor privind   sanatatea populatiei, in relatie 
cu radiatiile ionizante din teritoriul arondat laboratorului. 
       A asigurat colectarea şi raportarea datelor privind expunerea profesionala la 
radiatii ionizante din unitatile/serviciile cu activitate de profil, din teritoriul arondat 
laboratorului. 
      A participat la elaborarea raportului starii de sanatate a comunitatii. 
      A efectuat, din proprie iniţiativă sau la cererea terţilor, determinări ale nivelurilor de 
radiaţii, precum şi consultanţă de specialitate. 
      A controlat aplicarea normelor de securitate nucleară şi igiena radiaţiilor.     
       A avizat şi autorizat sanitar unităţile în care se desfaşoară practici şi activităţi 
nucleare. 
       A elaborat referatele de evaluare pentru unităţile supuse avizării/autorizării 
sanitare.  
       A verificat respectarea normelor de igienă a radiaţiilor ionizante în unităţile 
autorizate şi laboratoarele de profil. 
       A participat la elaborarea planurilor de acţiuni privind implementarea în plan 
judetean a acquis-ului comunitar. 
      A participat la elaborarea planului de acţiune în caz de catastrofă nucleară. 
 
Exemplificam: 
Numar controale igienico-sanitare si de radioprotectie : 228 
Avizari/autorizari din punct de vedere sanitar, practici radiologice, astfel: 
             Numar autorizatii sanitare, avize sanitare si vize anuale: 48 
             Numar de buletine de verificare aparate radiologice: 68 



 

 

               Masuratori de radiactivitate ale probelor de aliment si mediu dupa cum 
urmeaza: 
               aliment - 35 probe  
               apa – 168 probe  
               aer – 220 probe  
 

I.1. Obiective Nucleare 

Judetul Numar Obiective Nulceare 

total medical industial altul
1) 

Suceava 70 63 7 - 

Botosani 20 18 2 - 

TOTAL 

GENERAL 

90 81 9 - 

Obiectiv Nuclear Major: Exploatarea Miniera Crucea 

 

I.2. Persoane expuse profesional la Radiatii Ionizante 

Judetul Numar Expusi Profesional 

total medical industial altul
1) 

Suceava 921 229 692 - 

Botosani 123 113 10 - 

TOTAL GENERAL 1044 342 702 - 

Numar depasiri doza raportate de serviciile de 

dozimetrie individuala 

- - - - 

Numar depasiri doza confirmate prin ancheta - - - - 

 

Tip echipament Utilizare 
Numar echipamente 

 
  

RADIOLOGIE fluroscopie 29  

 radiografie 81  

 mamografie 5  

 Rx dentar 58  

 Tomografie 

computerizata 

6  

RADIOLOGIE 

INTERVENTIONALA 

cardiologica 2  

noncardiologica 2  

 

 Personalul medical aflat in evidenta Laboratorului de Igiena Radiatiilor : 
 

Medici Asistenti medicali Altul Total 

128 192 22 342 

 

 

 

                                                 
 



 

 

COMPARTIMENT  ASISTENŢĂ  MEDICALĂ  ŞI  PROGRAME 

 

PN Actiune Persoana 

responsabil

a 

 

Termen 

de 

finalizare 
Stadiul la 31.12.2014 

I.1 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 control al infecţiei HIV 

A. Prevenirea şi supravegherea infecţiei 

HIV 

 

B. Tratamentul şi monitorozarea 

persoanelor cu infecţie HIV/SIDA 

4 - Programul naţional de prevenire, 

supraveghere şi control al tuberculozei 

A. supravegherea şi controlul 

tuberculozei 

- mentinerea tendintei actuale a 

incidentei prin tuberculoza 

Dr.Cătălina 

Zorescu 

Director 

Executiv 

Adjunct 

Sănătate 

Publică 

Decembrie 

2014 
 

Realizat 

 

- 4848 doze Hep.B ped., copii – 24 h;  

- 5947 doze BCG, copii – 2-7 zile;      

- 12048 doze DTPa-VPI-Hib-HB, copii  

                         – 2 luni, 6 luni şi 12 luni;  

- 9209 doze DTPa-VPI-Hib, copii 4 luni 

- 10155 doze ROR, copii – 1 an + şcoală;  

- 10491 doze vaccin gripal; 

- 527 doze VTA gravide 

- 14010 doze VPI recuperare restanţieri  

                      copii clasa 0 şi clasa a II-a 

- 9008 doze dT copii cl.A VIII-a 

 

 

- 135 activităţi desfăşurate   

- 55 gravide testate serologic pentru sifilis, 

din care 8 pozitive 

- 40 focare depistate, raportate şi investigate 

- 5 cupluri mamă – nou născut testate VDRL 

cantitativ pentru depistarea sifilismului 

congenital 

 

- 1 consilier HIV/SIDA 

 

- 185 persoane infectate HIV/SIDA tratate 

-     6 persoane postexpunere tratate 

 

 

-  5561 persoane examinate pentru depistare 

cazurilor de infecţie /  îmbolnăvire de 

tuberculoză; 

- 437 anchete epidemiologice / cazuri de 

tuberculoză efectuate 

-  165 persoane la care s-a iniţiat 

chimioprofilaxia 

- 1019 testări IDR 

- 4173 persoane examinate cărora li s-au 

efectuat examene radiologice 

- 612 persoane examinate cărora li s-au 

efectuat examene bacteriologice bK  

 



 

 

PN Actiune Persoana 

responsabil

a 

 

Termen 

de 

finalizare 
Stadiul la 31.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2 

 B. Tratamentul bolnavilor cu 

tuberculoză  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Programul naţional desupreveghere 

şi control al infecţiilor nosocomiale şi 

monitorizare a utilizării antibioticelor 

şi a antibioticorezistenţei 

 

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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Cojocaru 

Daniela  

medic sef 

Departament 

Supravegher

e in Sanatate 

Publica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

2014 

- 850 bolnavi cu tuberculoză cărora li s-au 

eliberat medicamente şi li s-au efectuat 

examene bacteriologice bK şi radiologice, 

din care: 

- 790 bolnavi cu tuberculoză cat.I, II, III 

- 357 bolnavi cu tratament individualizat 

inclusiv MDR / XDR, din care 60 bolnavi cu 

TBC MDR / XDR, din care 5 bolnavi cu 

TBC MDR / XDR în fază intensivă şi 15 

bolnavi cu TBC MDR / XDR în fază de 

continuare 

- 622 bolnavi TBC cărora li s-au efectuat 

examene bacteriologice bK, microscopie şi 

cultură 

- 529 bolnavi TBC cărora li s-au efectuat 

examene radiologice 

 

- 1 activitate  

- 167 cazuri infecţii nosocomiale  

 

 

- 7 intervenţii specifice de evaluare a 

efectelor factorilor de risc din mediul de 

viaţă 

 

- 6 intervenţii specifice de evaluare a 

efectelor radiaţiilor ionizante pentru starea 

de sănătate; 

 

- 4 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 

  

Eficientizarea activităţii de control în 

sănătate publică: 

- nr.controale cu intocmire de proces 

verbal;  

 

 

- nr. amenzi; 

 

 

 

Dr.Ludovic 

Abitei, 

Director 

Executiv 

 

Decembrie 

2014 

Realizat 

 

 

- 15221  controale cu intocmire de proces 

verbal, din care  4684  controale în unităţi 

sanitare; 

- 48 amenzi în valoare totală de 50850 lei din 

care 4 amenzi în valoare de 8500 lei pentru 

unittăţi sanitare   

- 7 suspendări temporare de activitate; 



 

 

PN Actiune Persoana 

responsabil

a 

 

Termen 

de 

finalizare 
Stadiul la 31.12.2014 

- nr.suspendari temporare de activitate; 

- nr.avertismente 

 

- nr.acţiuni de îndrumare şi consultanţă 

- nr.sesizări rezolvate 

- nr.acţiuni comune cu alte autorităţi  

 

- 246 avertismente, din care  26 în unităţi 

sanitare; 

- 622 acţiuni de îndrumare şi consultanţă; 

- 244 sesizări rezolvate; 

- 45 acţiuni comune 

 

I.4 Programele Nationale privind bolile 

netransmisibile PN IV, urmărindu-se: 
1. Programul naţional de depistare 

activă, precoce a cancerului de col 

uterin 

  

 

 

2. Programul naţiona lde sănătate 

mintală şi profilaxie în patologia 

pshiatrică 

 

 

 

 

 

3. Programul naţional de transplant de 

organe, ţesuturi şi celule de origine 

umană 

3.1. subprogramul de transplant de 

organe, ţesuturi şi celule de origine 

umană 

 

Dr.Iliescu 

Diana 

Georgeta 

Sef 

compartimen

t evaluarea si 

promovarea 

sanatatii 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

2014 
Realizat 

 

- 2083 cazuri testate cu formular FS1 

completat în integralitate, la care s-a realizat 

recoltarea materialului celular cervical 

 

- 1000 persoane evaluate de către medicul de 

familie în vederea depistării depresiei 

- 1099 pacienţi incluşi în programe 

intraspitaliceşti de reabilitare 

 

 

 

 

- 3 donatori vii, testaţi imunologic şi 

virusologic 

- 5 diagnosticări morţi cerebrale şi menţinere 

în condiţii fiziologice a donatorilor cadavru 

- 5 acţiuni de coordonare 

- 1 transplant hepatic 

I.5 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 

2. Evaluarea nivelului de dezvoltare 

fizică şi astării de sănătate pe baza 

examenelor medicale de bilanţ la copiii 

şi tinerii din colectivităţile şcolare din 

Dr.Iliescu 

Diana 

Georgeta 

Sef 

compatiment 

evaluarea si 

promovarea 

sanatatii 

Decembrie 

2014 
Realizat 

 

 

 

 

- 8 campanii I.E.C. 

- 163 activităţi de IEC derulate la nivel nivel 

local în cadrul campaniilor naţionale  

 

 

 

 

 

 

- 25061 copii examinaţi 

 

 

 

- 45027 copii dispensarizaţi 

 

 

 



 

 

PN Actiune Persoana 

responsabil

a 

 

Termen 

de 

finalizare 
Stadiul la 31.12.2014 

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) 

 

 

- 96010 copii examinaţi la triajul 

epidemiologic după vacanţe  

 

- 100 copii examinati 

- 100  chestionare aplicate  

 

I.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

6.2. Subprogramul de sănătate a 

copilului, prin:  

6.2.1.- Regionalizarea îngijirilor 

perinatale pentru copiii cu greutate mică 

la naştere sau alte patologii grave în 

perioada perinatală  

 

6.2.3.- Prevenirea deficienţelor de auz 

prin screening neonatal 

 

 

 6.3. Subprogramul de sanatate a 

femeii, prin: 

- Cresterea  accesului la servicii 

Dr. Arina 

Badaluta 

Medic 

primar igiena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizat 

 

 

 

 

- 1385 gravide beneficiare de administrare 

profilactica a preparatelor de fier 

 

- 2096 copii beneficiari 

 

 

 

- 470 copii beneficiari 

 

 

- 3184 copii beneficiari de administrare 

profilactica a preparatelor de fier 

 

- 2 secţii de terapie intensivă nou-nascuti 

beneficiare 

- 581 nou-născuţi beneficiari de activitatile 

subprogramului în secţia de terapie intensiva 

- 3291 nou-născuţi la care s-a efectuat 

screening pentru depistarea deficienţelor de 

auz, dintre care 9% nou-născuţi cu risc 

 

 

- 1371 utilizatori activi de metode de 

contraceptie 

- 620 carnete şi fişe pentru supravegherea 

medicală a gravidei şi lăuzei 

 

- 214 beneficiari vaccinaţi cu 

imunoglobulină specifică 

 



 

 

PN Actiune Persoana 

responsabil

a 

 

Termen 

de 

finalizare 
Stadiul la 31.12.2014 

moderne de planificare familiala 

- Profilaxia sindromului de 

izoimunizare Rh 

 Tratament în stăinătate   - 1 suplimentare de fonduri în valoare de 

7000 lei 

- 1 finanţare tratament în valoare de 

24170,85 lei 

 
 

COMPARTIMENT  STATISTICA  ŞI  INFORMATICĂ   ÎN  SĂNĂTATE  PUBLICĂ  

 

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. 

 

Informare Operativă 

2014*  este pe 11 luni   

Specificare Cifre absolute 

2013         2014* 

Procente 

2013         2014* 

Născuţi vii (‰ locuitori) 7406 7944 11,40 12,21 

Decese Generale - total (‰ locuitori) 6667 6710 10,26 10,31 

Din care : - în spital (% din total decese) 1596 1674 23,93 24,94 

 - la domiciliu (% din total decese) 5071 5036 76,07 75,06 

 - peste 75 ani (% din total decese) 5112 4973 76,67 74,11 

Sporul Natural (‰ locuitori) 739 1234 1,14 1,90 

Decese sub un an - total (‰ născuţi vii)  55 58 7,42 7,30 

Din care: - la domiciliu (% din total) 13 11 23,63 18,97 

 - în spital (% din total) 42 47 76,37 81,03 

 - neonatale precoce (0-6 zile) 33 37 4,45 4,65 

 - neonatale (0-27 zile) 38 46 5,13 5,79 

 - postneonatale (peste 28 zile) 17 12 2,29 1,51 

Decese 1-4 ani (‰ locuitori 1-4 ani) 9 13 0,24 0,35 

Gravide - nou depistate 4281 4249   

 - rămase în evidenţă 2011 1909   

Întreruperi de sarcină  (‰ născuţi vii) 1091 977 147,31 122,98 

Decese Materne (‰ născuţi vii) - - - - 

P
re

v
al

en
ţ

a (%
 

lo
c

u
it

o
ri )  - Diabet zaharat 23706 24800 3,34 3,49 

- Epilepsie 2689 2689 0,37 0,37 



 

 

- Hipertensiune arterială 67008 68201 9,46 9,61 

- Cardiopatii ischemice 34974 34446 4,93 4,85 

- Cord pulmonar cronic 1279 1164 0,18 0,16 

- Boli cerebro-vasculare 7773 7926 1,09 1,11 

- Boli pulmonare cronice 

obstructive 

10911 11427 1,54 1,61 

- Boala ulceroasă 9805 9435 1,38 1,33 

- Ciroze, hepatite cronice 9267 9222 1,30 1,30 

- Insuficienţă renală cronică 1964 2098 0,27 0,29 

- Tumori maligne 8818 9288 1,24 1,30 

- Tuberculoză 445 412 0,06 0,05 

- Tulburări mintale 16752 17403 2,36 2,45 

• din 

care 

Dependenţi de droguri - - - - 

 
 

BIROU  BUGET- FINANŢE/CONTABILITATE, 
SERVICIUL  ADMINISTRATIV  MENTENANŢĂ, 

COMPARTIMENT  ACHIZIŢII  PUBLICE 
 

I. CONTEXTUL ORGANIZATORIC 

 

În anul 2014, conducerea activitatii economico – administrative a fost asigurată 
de directorul executiv adjunct economic şi 2 şefi de birou.  

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

- lipsa de personal, din cauza imposibilităţii angajării de personal în conformitate 
cu cadrul legislativ. Din cele 19,5 de posturi de execuţie existente în structură,             
2  posturi au fost vacante şi începînd cu luna octombrie 2014 alt post a rămas vacant 
prin intrarea în concediu pentru creştere copil a unei persoane. 

 

II. REZULTATE OBTINUTE  

 

  În anul 2014, 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. 

 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  BIROULUI  BUGET,  

FINANTE - CONTABILITATE 

 

Principalele activităţi ale biroului buget, finante-contabilitate în anul 2014, 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. 



 

 

    9. Fundamentarea propunerilor de buget pentru anul 2014 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 2014, 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. 

-  
A) 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 2014 se prezintă astfel:       

 

 

 

 

 Sursa de finantare Buget 

alocat 

Plati  

efectuate 

Grad de 

utilizare 

1 Buget de Stat 31.899 31.370 98.37% 

2 Venituri  Proprii ale MS 13.796 13.372 96,92% 

3 Venituri Proprii ale DSP 1.115 944 84,66% 

                                                                                                      mii  lei 

 



 

 

 

                                                                               Legendă: 1 Buget de Stat 

                                                                                                2 Venituri Proprii MS 

                                                                                                3 Venituri Proprii DSP 

 

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 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 sănătate Buget 

alocat 

Plăţi  

efectuate 

Grad de 

utilizare 

1 Supraveghere şi control al bolilor 

transmisibile prioritare 
262 199 75,95% 

2 Program national de imunizare 187 187 100% 

3 Supraveghere şi control al infectiilor 

nosocomiale 
7 7 100% 

4 Monitorizare a factorilor 

determinanţi din mediul de viaţă şi 

muncă 

10 2 20% 



 

 

5 Profilaxia distrofiei la copiii cu 

varsta cuprinsa intre 0-12 luni, care 

nu beneficiaza de lapte matern, prin 

administrarea de lapte praf 

 

276 

 

276 

 

100% 

6 Tratament in strainatate 32 7 21,87% 

 

e) Programe nationale de sanatate – unitati transferate autoritatilor publice 
locale. 

In anul 2014 pentru unitatile transferate autoritatilor publice locale a fost alocata 
suma de 2.620 mii lei, iar platile au fost in suma de 2.277 mii lei 

f) Burse acordate medicilor rezidenti, buget 6 mii lei, plati 5,58 mii lei. 
g) transferurile  catre bugetele locale pentru finantarea transferurilor de capital 

(aparatura medicala, reparatii capitale si investitii)  - aparatura si echipament medical 
la Spitalul Sf Ioan cel Nou suceava in suma de 1.845 mii lei utilizat in totalitate. 

 
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 2014 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 Reparaţii Capitale 360 360 100% 

3 Investiţii 5.081 5081 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 2014 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 

288 288 100% 

2 Supravegherea si controlul 

infectiilor HIV 

15 13 86,66% 

3 Program national de imunizare 381 381 100% 

4 Supraveghere şi control al 

infectiilor nosocomiale 

11 10 90,90% 

6 Monitorizare a factorilor 23 20 86,95% 



 

 

determinanţi din mediul de viaţă şi 

muncă 

7 Promovare a sănătăţii şi educaţie 

pentru sănătate - promovare a unui 

stil de  viata sanatos 

12 12 100% 

 

Programe nationale de sanatate – unitati transferate autoritatilor publice locale. 
In anul 2014 pentru unitatile transferate autoritatilor publice locale a fost alocata 

suma de 5.934 mii lei, iar platile au fost in suma de 5.519 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 2014 sunt in suma de 752.308 

lei si se compun din: 
 
ANALIZE                                                   589.283 lei 
EXAMEN CURS IGIENA                               65.840 lei 
ASISTENTA DE SPECIALITATE                  49.400 lei  
AUTORIZATIE SANITARA PENTRU RADIATII          10.850 lei 
MASURATORI RADIOLOGICE                 17.935 lei 
CERTIFICAREA CONFORMITATII                             19.000 lei 

 

SERVICIUL  ADMINISTRATIV  ŞI  MENTENANŢĂ 
 

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 2014, 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 2013, 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; 
- 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 făcute 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, 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. 
- a întocmit documentaţia pentru Programul Rabla. 
 
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, Universitatea Ştefan cel Mare 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. 
– a întocmit şi a raportat situaţia aparaturii de înaltă performanţă de la unităţile 
sanitare din judeţul Suceava în subordinea Ministerului Sănătăţii; 
- a întocmit şi a raportat la Ministerul Sănătăţii, proiectul de buget pe anii 2015-2018, 
pentru DSP şi pentru unităţile sanitare din judeţul Suceava; 
- a actualizat şi a raportat la Ministerul Sănătăţii situaţia bunurilor aflate în domeniul 
public al statului şi adminstrarea DSP. 
- a întocmit lista de investiţii şi împreună cu Compartimentului de achiziţii publice a 
dus-o la îndeplinire; 

 
COMPARTIMENTUL  DE  ACHIZIŢII  PUBLICE 

 
S-a ocupat de : 
- întocmirea şi transmiterea, pe site-ul SEAP, a raportului privind situatia achizitiilor 
publice la nivelul directiei pentru anul 2013. 
- solicitarea tuturor compartimentelor şi serviciilor din cadrul direcţiei a referatelor de 
necesitate la nivelul compartimentului/serviciului ; 
- actualizarea planului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2013 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 2014 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, un număr 
total de 331 achiziţii directe, 
- întocmirea şi transmiterea către ANRMAP a formularelor 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 : Servicii de curatenie pentru anul 2014 în valoare de 26,560 lei fără TVA ; 
Serviciilor de pază pentru anul 2014 ( 1 post de paza permanent la sediul institutiei în 
valoare de 60,000 lei fără TVA; Lucrari de hidroizolatie terasa în valoare de 22.249,27 
lei fără TVA; Spectrometru de absorbtie atomica AA-7000 în valoare de 116.935,48 lei 
fără TVA; DACIA DUSTER LAUREATE 1.5 DCI 4X2 110CP în valoare de 53.495,25 
lei fără TVA; Vaccin Avaxim Pediatric 80 în valoare de 38.370,00 lei fără TVA; Havrix 
Junior 680 doze în valoare de 45.043,2 lei fără TVA; AVAXIM 80 U PEDIATRIC 320 
doze în valoare de 20,160 lei fără TVA; THOR SPRAY - Dezinfectant rapid spray 
pentru suprafete- 600 L, KALAS -Sapun lichid cu dezinfectant pentru maini- 200 L, 
THOR - Dezinfectant concentrat pentru dezinfectia suprafetelor si a microaeroflorei- 
50 Litri în valoare de 25.050,00 lei fără TVA; VIDAS HAV IgM – 20 ct, VIDAS HBc 
IgM- 8 ct, Vidas Anti HCV- 6 ct, VIDAS HBs Ag ULTRA- 4 ct, VIDAS RUBELA IgM- 1 
ct în valoare de 60.531,00 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 2014 ; 
- 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 si 
echipamente, în conformitate cu lista de investiţii aprobată de către Ministerul 
Sănătăţii, 
- 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 ; 

 
COMPARTIMENTUL  AUDIT  PUBLIC  INTERN  

 
În anul 2014, funcţia de audit public intern la Direcţia de Sănătate Publică 

Suceava, a fost exercitată la nivel de compartiment, în subordinea directă a 
conducătorului instituţiei, cuprinzând 1 post de auditor superior, aprobat şi ocupat. La 
unitatea din subordine, respectiv Centrul Judeţean de Aparatură Medicală, nu este 



 

 

constituită structură de audit intern, funcţia de audit intern fiind exercitată de către 
compartimentul din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică. 

Această activitate s-a desfăşurat în baza Planului multianual de audit intern 
pentru perioada 2013-2015 şi în baza Planului anual pentru anul 2014. Selectarea 
misiunilor de audit s-a făcut ca urmare a evaluării riscului asociat diferitelor structuri, 
activităţi, programe sau operaţiuni. 

Misiunile de audit efectuate în anul 2014 au fost: 
1. Analiza utilizării fondurilor publice primite prin transfer de la Ministerul Sănătăţii 

pentru Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV  
2. Realitatea raportărilor privind consumurile cantitative şi valorice pentru 

medicamentele acordate în cadrul Programul naţional de prevenire, 
supraveghere şi control al infecţiei HIV  

3. Audit intern asupra contului lunar de execuţie la Centrul Judeţean de Aparatură 
Medicală Suceava  

4. Audit intern asupra contului anual de execuţie a veniturilor proprii şi a bugetului 
de stat la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Suceava 

5. Organizarea şi efectuarea inventarierii, la sfârşitul anului 2014, a patrimoniului 
Centrului Judeţean de Aparatură Medicală Suceava  
În anul 2014 compartimentul de audit public intern a fost implicat într-o acţiune 

de control operativ, comună cu Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, la Spitalul 
Privat Bethesda Suceava, având ca tematică controlul respectării obligaţiilor 
contractuale privind furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală spitalicească. 

Misiunile de audit public intern s-au desfăşurat în baza obiectivelor de audit şi a 
riscurilor semnificative identificate pentru activităţile auditate. Ca urmare a desfăşurării 
acestor misiuni, compartimentul de audit intern a raportat periodic asupra punctelor 
forte, asupra problemelor , concluziilor şi recomandărilor rezultate. 

La nivelul instituţiei a continuat, în anul 2014, 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 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. 

 
BIROUL  RUNOS 

 

Structura de personal a Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava este 

formată din 128,5 posturi: 47 functii publice şi 81,5 funcţii contractuale. 

Statul de funcţii al DSP Suceava s-a întocmit şi supus spre aprobare la 

Ministerul Sănătăţii. S-au întocmit decizii privind stabilirea drepturilor salariale ca 

urmare a modificărilor gradaţiilor, sporurilor, salariilor de bază, suspendari ale 

contractului individual de muncă/raport de serviciu). Statele de plată s-au întocmit şi 

calculat lunar, în baza actelor normative şi cu încadrarea în cheltuielile de personal 

aprobate pentru anul 2014.  



 

 

Evidenţa personalului şi a drepturilor salariale s-a realizat prin raportarea 

acestora în formatele standard, conform legislaţiei: Registrul de evidenţă al salariaţilor 

în format electronic-REVISAL, Portal privind managementul funcţiei publice, declaraţia 

112 - privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa 

nominală a persoanelor asigurate. 

Au fost eliberate adeverinţe de salariat (privind încadrarea în funcţie, drepturi 

salariale, vechimea în muncă/specialitate, stagiu de cotizare, etc) . 

Din cei 44 de functionari publici din cadrul institutiei propusi sa urmeze un curs 

de perfectionare in anul 2014, au participat si absolvit cursuri de perfectionare, 

organizate de furnizori de programe acreditaţi, un numar de 30 functionari publici, în 

următoarele domenii: proceduri şi analize în instituţiile publice, comunicare şi relaţii 

publice, manager proiect, management performant în instituţiile publice, audit intern, 

salarizarea în sistemul sanitar, contabilitatea instituţiilor publice, noutăţi legislative în 

domeniul financiar-contabil, bugetar şi al achiziţiilor publice. 

De asemenea, medicii şi personalul medico-sanitar au urmat cursuri de 

perfecţionare în domenii de specialitate în care îşi desfăşoară activitatea, şi anume: 

infecţiile nosocomiale din multe perspective, competenţe antreprenoriale-protecţia 

mediului, modificări climatice şi impactul lor asupra stării de sănătate a populaţiei. 

S-a asigurat suportul logistic pentru completarea şi depunerea declaraţiilor de 

avere şi interese de către funcţionarii publici/ personal contractual din cadrul DSP 

Suceava, care au avut obligatia declarării averii şi intereselor, în termenele legale şi s-

a procedat la verificarea acestora, înregistrarea în Registrul declaraţiilor de avere şi 

interese şi transmiterea în copie certificată la Agenţia Naţională de Integritate. 

Au fost redactate răspunsuri la petiţii, memorii, întrebări şi interpelări. 

 S-au primit, verificat şi transmis la Ministerul Sănătăţii dosarele medicilor care  

s-au înscris la examenul pentru obţinerea gradului de medic specialist . 

În anul 2014 au fost înregistrate, verificate şi trimise la Ministerul Sănătăţii un 

număr de 92 de dosare pentru obţinerea certificatelor de conformitate privind 

recunoaşterea calificărilor de medic/medic dentist/farmacist/ asistent medical/moaşă în 

statele membre ale Uniunii Europene (16 medici, 3 farmacist, 69 asistenti medicali, 4 

kinetoterapeuti) şi un număr de 3 cereri pentru eliberarea certificatelor de medic 

specialist/primar). 

S-au verificat îndeplinirea condiţiilor de participare la concursul de intrare în 

rezidenţiat, sesiunea noiembrie 2014, pentru 26 de participanţi; s-au primit dosarele de 

înscriere şi s-a transmis documentaţia la Ministerul Sănătăţii. 

S-a întocmit corespondenţa/ documentaţia, la solicitare, pentru aprobarea 

detaşării/ întreruperii pregătirii rezidentilor.  

 S-a aprobat statul de funcţii pentru Centrul Judeţean de Aparatură Medicală 

Suceava din subordinea DSPJ Suceava. 



 

 

 A fost redactată corespondenţa, în conformitate cu prevederile legale, pentru 

Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Suceava: 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 11 spitale (9 publice şi 2 private).  

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 

227402 1200 III 

2 Spitalul Municipal „Sf. Doctori 

Cosma şi Damian” Rădăuţi 

156789 460 IV 

3 Spitalul Municipal Fălticeni 134565 337 IV 

4 Spitalul Municipal Cîmpulung 

Moldovenesc 

53841 246 IV 

5 Spitalul Municipal Vatra Dornei 45579 183 IV 

6 Spitalul Orăşenesc Gura 

Humorului 

64762 113 IV 

7 Spitalul de Boli Cronice  Siret 26426 82 V 

8 Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret 26426 210 V 

9 Spitalul de Psihiatrie Cîmpulung 

Moldovenesc 

53841 70 V 

  

           Spitale private 

Nr. 

crt. 

Denumire spital Nr. 

paturi 

Categ. 

clasificare 

1 Spitalul Bethesda  48 V 

2 Centrul de îngrijiri paliative ”Sf. 

Luca” 

44 * 

   

TOTAL  PATURI (spitale publice si private) =   2993                                                                                     
 
* Centrul de îngrijiri palliative ”Sf. Luca” cu sediul în comuna Suceviţa, str.Principală 
Nr. 450, funcţionează din luna iulie 2014 şi are următoarea structură: 
- Compartiment îngrijiri paliative 
- Compartiment terapie ocupaţională 
- Sala de tratamente 
- Cabinet de consultatii. 
  



 

 

  În afara  spitalelor,  în judeţul Suceava funcţionează 5 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 consumate, 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 cu 15.929 locuitori;  

        - rural (com. Putna cu 3908 locuitori, com. Gălăneşti cu 2843 

locuitori); total populaţie centru de permanenţă: 22.680; 

 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 cu 9279 locuitori;  

         - rural (com. Cacica cu 4405 locuitori, com. Botoşana cu 2638 

locuitori, com. Stulpicani cu 6100 locuitori, sat Sasca Mica cu 908 

locuitori); total populaţie centru de permanenţă: 23.330; 

 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 cu 5912 locuitori, C.M.I. - Dr. Şuiu Ion cu sediul în com. 

Brodina cu 4008 locuitori, C.M.I. - Dr. Şuiu Tatiana cu sediul în comuna 

Bilca cu 3872 locuitori, C.M.I. - Dr. Hlamaga Rodica cu sediul în comuna 

Ulma cu 2299 locuitori); total populaţie centru de permanenţă: 16.091. 

 
 
 
 



 

 

COMPARTIMENTUL  JURIDIC  
 
 În cadrul Compartimentului Juridic din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică 
Judeţeană Suceava 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 2014 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.2524/237/2013- reclamant Niga Mihai – solicită înlocuire sancţiune 

contravenţional cu sancţiunea „avertisment”- Judecătoria Gura Humorului – 
Sentinţa Civilă Nr. 172/2014 respinge plângerea/ reclamantul introduce apel/ 
nesoluţionat până în prezent; 

- Dosar Nr. 3469/86/2014- reclamanţi Robaniuc Gh. şi alţii - solicită refacerea 
fişei BP2 cu proces-verbal/ Tribunalul Suceava în primă instanţă respinge 
acţiunea ca nefondată- Sentinţa Nr. 1693/16.10.2014; reclamanţii au introdus 
apel/ nesoluţionat până în prezent; 

- Dosar Nr. 4026/285/2014- petent Senciuc Vasile- solicită desfiinţarea 
Ordonanţei de clasare din 24.03.2014, dată în Dosarul 2784/P/2013 al 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi ( construire abator fără 
respectarea distanţei minime); Judecătoria Rădăuţi- Încheierea nr. 
171/16.10.2014- respinge ca nefondată plângerea; 

- Dosar 2356/86/2014- reclamant Sindicatul Medicină Preventivă- D.S.P. 
Judeţeană Suceava solicită al 13-lea salariu aferent anului 2010;Tribunalul 
Suceava- Sentinţa NR.3373/12.06.2014- respinge acţiunea formulată de 
către sindicatul în speţă;reclamantul nu a mai introdus recurs; 

- Dosar Nr. 834/206/201 – reclamant S.C, „ CEREANIX CONSTRUCT” S.R.L.- 
Plângere contravenţională,- solicită înlocuirea amenzii contravenţionale cu 
sancţiunea: „avertisment”; Judecătoria C-lung Moldovenesc – Sentinţa Civilă 
NR. 991/09.10.2014- respinge plângerea contravenţională ca nefondată; 
petentul a introdus apel în data de 10.11.2014/ nesoluţionat până în prezent; 



 

 

- Dosar 22/285/2014- petentul Spitalul Municipal „ Sf. Doctori Cosma şi Damian” 
Rădăuţi solicită anulare Proces-verbal de constatare a contravenţie; 
Judecătoria Rădăuţi- Sentinţa Civilă Nr. 1356/14.04.2014- respinge plângerea 
contravenţională; petentul a introdus apel în data de 02.06.2014 / nesoluţionat 
până în prezent; 

- Dosar Nr. 4080/314/2014-petenta Palamariu Aurelia - Plângere 
contravenţională,- solicită înlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea: 
„avertisment”; stadiu procesual: fond; 

- Dosar Nr. 3500/86/2014 Contestatori – Robaniuc Ghe. şi alţii – solicită 
suspendare executare silită sume Casa de Pensii Suceava; Tribunal Suceava: 
Sentinţa Nr. 1219/2014 Respinge Cererea Contestatorilor în contradictoriu cu 
DSP Suceava; Declarat Apel Curtea de Apel Suceava; Decizia Nr. 750/20 
noiembrie 2014 – Definitivă, Respinge ca Nefondat Apelul; 

- 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 203 de petiţii 
soluţionate; 

-  un număr de 19 răspunsuri la solicitările diferitelor instituţii ( 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,respectiv ART.109/110 după cum urmează, din totalul 
de 24: 

* un număr de 9 obligări la Măsura de siguranţă a Internării medicală, conform 
Art.114 Cod Penal, respectiv ART.110; 



 

 

* un număr de 15 obligări la Măsura de siguranţă a Tratamentului medical, 
conform Art.113 Cod penal respectiv ART.109,; 
- participarea în cadrul diferitelor comisii constituite la nivelul instituţiei ( comisia 

de disciplină, etc.), secretar al Comitetului Director al instituţiei. 
- 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 48 de amenzi aplicate, după cum urmează: 
- Suceava – amenzi aplicate 28, din care 22 achitate, 2 comunicate  după caz, 
către primării sau AFP-uri, în vederea preluării debitele acestora şi a luării în evidenţă, 
respectiv preluarea debitelor privind contravenienţii în speţă şi 2 preluate în debit de 
către primării sau AFP-uri şi 2 contestate la judecatorii ; 
-   P.L.F. Vatra Dornei – amenzi aplicate 8, din care 8 achitate; 
- P.L.F. C-lung Moldovenesc - amenzi aplicate 12, din care 8 achitate şi 3 
comunicate în vederea preluării debitelor şi 1 preluată de către primăria în speţă;  

 
COMPARTIMENT  AVIZE / AUTORIZĂRI 

 

 asistenţă de specialitate de sănătate publică (ASSP) la cererea 
persoanelor fizice şi juridice: = 225     

 autorizaţii sanitare de funcţionare (ASF) + certificarea conformităţii 

(CC):  

  1.  ASF eliberate în baza declaraţiei pe propria răspundere conform 
Ord.M.S.1030/2009: =  28   
  2.  ASF eliberate în baza referatului de evaluare conform Ord. 
M.S.1030/2009.: = 146 
  3.  Certificarea conformităţii (CC): = 78 

4.  Viză anuală = 114 
  5.  Notificări eliberate ca negaţie privind necesitatea evaluării 
conformităţii = 166 
  

 declaraţii pe propria răspundere înregistrate în baza cărora s-au 
eliberat autorizaţii sanitare: =  28          

 
 Conform Ord.M.S. nr. 1159/2010, privind aprobarea listei unităţilor de asistenţă 
medicală autorizate pentru ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de 
conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, în anul 2014 au fost 
eliberate 2 autorizaţii şi 36 vize anuale 
 

 înregistrarea de cabinete medicale şi cabinete de liberă practică pentru 
activităţi conexe actului medical                                                                                       
- Registrul unic: - cabinete medicale:    
          - s-au înfiinţat 71:   -   9 medicină de familie (din care 4 rural) 

                        - 23 medicină dentară (din care 10 rural)  
                                                              - 39 de specialitate (din care 7 rural).  
                               - s-au privatizat 4:   -  3 medicină de familie (din care 2 rural)  



 

 

                                                               -   1 de specialitate.  
                               - s-au închis 17:       -   5 medicină de familie (din care 2 rural) 
               -   2 medicină dentară (din care 1 rural) 
               - 10 de specialitate (din care 1 rural) 
 

       - cabinete de liberă practică pentru activităţi conexe actului medical:  
        - s-au înfiinţat 3:     - 1 tehnică dentară,  

                 - 2 kinetoterapie.  
            - s-au închis 8:       - 1 laborator de analize medicale, 
                                                                                  - 7 tehnică dentară       
 
Autorizaţii de libera practica pentru activităţi conexe actului medical (kinetoterapeuti, 
biologi/biochimisti, fizicieni) eliberate 52. 

 
SECRETARIAT / REGISTRATURĂ 

     
    La aceasta structură au fost înregistrate în anul 2014 un număr total de 15.761 
documente. 

 
 
 

Director  Executiv,  
Dr. Ludovic ABIŢEI  

                                                                                                       


