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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 structurilor 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 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
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-

-

-

-

-

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:
Din care:

NR. Total personal
al instituției

130

Nr. Personal de
conducere al
instituției

Nr. Personal de
conducere al
serviciilor,
birourilor,
compartimentelor

3

10

Nr. Personal de
execuție

117

Personalul din cadrul DSP Suceava în anul 2017 a fost format din 50 angajaţi ca funcţionari
publici şi 80 angajaţi ca personal contractual.
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6. Puncte de lucru în judeţ:
a) Punct de lucru fix Rădăuţi - personal contractual, inclusiv laborator de analize;
b) Punct de lucru fix Câmpulung Moldovenesc - personal contractual, inclusiv laborator de analize;
c) Punct de lucru fix Vatra Dornei- personal contractual fără laborator de analize;
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.
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COMPARTIMENTUL DE SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA SI
CONTROL BOLI TRANSMISIBILE
In cursul anului 2017 activitatea compartimentului a urmarit realizarea obiectivelor specifice,
stabilite de Programele Nationale de Boli Transmisibile. In scopul protejarii sanatatii populatiei
impotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare s-au derulat urmatoarele activitati: au
fost preluate de la depozitul UNIFARM, transportate si depozitate la nivelul DSP Suceava vaccinurile
repartizate de MS, asigurindu-se apoi distribuirea acestora in teritoriu catre furnizorii de servicii
medicale (282 medici de familie, 7 maternitati ), in baza contractelor de furnizare incheiate. Se
asigura preluarea si centralizarea documentelor pentru decontarea acestor servicii medicale.
La nivelul compartimentului se tine evidenta centralizata, in format electronic, a consumului
si necesarului de vaccin, date care se transmit lunar catre CNSCBT Bucuresti. Trimestrial au fost
instruiti medicii vaccinatori cu privire la modul de realizare, inregistrare si raportare a vaccinarilor.
In cursul anului 2017 s-au efectuat urmatoarele imunizari :
- 5.841 copii vaccinati cu BCG si s-au consumat 16.240 doze vaccin,
- 2.665 copii vaccinati cu Hep.B ped. ;
- 17.828 doze de vaccin hexavalent a fost administrat copiilor cu varsta de 2-4 sau 11 luni;
-6188 copii vaccinati cu vaccin tetravalent;
- 20.170 copii vaccinati cu vaccin ROR;
- 5.206 copii vaccinati cu vaccin dT;
- 586 copii vaccinati cu vaccin dTPa;
- 1245 copii vaccinati Pneumococic conjugat;
- 222 gravide vaccinati cu vaccin VTA;
- 17.994 de persoane la risc au fost vaccinate cu vaccin antigripal.

Am 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 arondat DSP Suceava şi luarea
promptă a măsurilor care se impun.

Lunar s-a efectuat verificarea, înregistrarea şi raportarea vaccinărilor de la 282 furnizori
de servicii medicale – cabinete medicale de medicina de familie, maternitati.
S-au derulat, conform metodologiei, doua anchete epidemiologice ale gradului de acoperire
vaccinala, in lunile februarie si august 2017, la copiii in varsta de 12,18 si respectiv 24 de luni cu
urmatoarele rezultate:
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Tip vaccin

Nr copii complet vaccinati (la 1 sept
2017)

% copii corect vaccinati

La varsta La varsta La
La 12 luni
de 12 luni de 18 luni
varsta
de
24
luni

La
luni

18 La 24
luni

Vaccin BCG

570

541

588

96,34%

94,64%

97,23%

Vaccin hepatic B

496

523

544

83,88%

91,24%

89,89%

Vaccin DTPa

390

469

563

66,13%

81,66%

81,48%

Vaccin HIB

390

469

563

66,13%

81,66%

81,48%

Vaccin
poliomielitic

390

469

563

66,13%

81,66%

81,48%

Vaccin ROR

451

470

520

75,93%

81,69%

85,74%

Totalcopii
investigati

592

572

605

Motivele nevaccinarii sint reprezentate de :
- contraindicatii medicale-1,32 %
- refuz parinte-6,11%
- neprezentare-11,40%
- nascut in starinatate-2,80%
- lipsa vaccin-0,16%
- omisiune-0,16%

In cadrul programului national de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare sau supravegheat, inregistrat si raportat, conform legislatiei in vigoare, cazurile de boli transmisibile.
In anul 2017 s-au raportat 370 cazuri de boli infectioase pe Fise unice conform HG 589/2007
care au fost inregistrate in RUBT. Au evoluat 4 focare epidemice de varicela in scoli si gradinite din 4
comunitati. S-au distribuit substante dezinfectante in scolile din localitatile cu focare in evolutie.
Se asigura testarea prin laboratorul DSP a bolilor transmisibile prioritare, in 2017 fiind
efectuate 3779 analize coproculturi, 2635 analize exudate faringiene, 3765 reactii serologice, 8565
analize pentru prevenirea si controlul infectiilor asociate asistentei medicale.

In cadrul supravegherii epidemiologice a bolilor transmisibile prevenibile prin vaccinare
au fost administate un numar de:
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-

15 doze de vaccin anti-hepatita B ( in cadrul accidentelor post expunere la produse
biologice, contacti cazuri HVB).

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 intocmit
baza judeteana de evidenta si s-au raportat lunar situatiile solicitate la Ministerul Sanatatii.
- efectuarea testelor specifice de screening, astfel: 4901 teste rapide si 1632 teste ELISA cu
16 cazuri pozitive confirmate prin test Western Blott
- au fost luate in evidenta persoanele cu infectie HIV nou depistate
-s-au distribuit maternitatilor din judet un numar de 5150 teste rapide
In cadrul Programului de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei - ce are ca
obiectiv reducerea prevalentei si mortalitatii prin tuberculoză, in colaborare cu coordonatorul tehnic
judetean, s-au derulat activitatile prevazute de normele in vigoare, s-au achizitionat materiale si
substante dezinfectante, s-au distribuit pliante si materiale care s-au folosit in campaniile de IEC
derulate in colaborare cu Compartimentul de promovare a sanatatii.
S-a urmărit creşterea calităţii serviciilor medicale în spitale prin îmbunatatirea managementului
infecţiilor asociate asistentei medicale. În cadrul acestui obiectiv de activitate s-au depistat în cursul
anului 2017 un număr de 429 cazuri infecţii asociate asistentei medicale în sistem de rutină,
reprezentand o incidenta de 0,46% la nivel judetean.

In laboratorul DSP s-au efectuat un numar de 8565 analize in cadrul activitatii de prevenire si
control a infectiilor asociate asistentei medicale.

Compartimentul Evaluare Factori de Risc din Mediul de Viata si Munca
Domeniul privind protejarea sanatatii şi prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor
de risc din mediul de viata, 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, în baza contractelor incheiate, 3642
probe de apă pentru determinări chimice, bacteriologice si radiodozimetrice. Au fost monitorizate un
număr de 11 statii de apă potabilă in mediul urban inclusiv puncte din reţeaua de distribuţie a
acestora şi un număr de 31 de statii de apă potabilă în mediul rural inclusiv puncte din reţeaua de
distribuţie a acestora. În urma analizelor efectuate, probele necorespunzătoare au fost comunicate atăt
Serviciului de Control în Sănătate Publică, cât şi administratorilor acestor unităţi. Totodata, conform
actiunilor cuprinse in cadrul PN II privind calitatea apei potabile distribuite atat in ZAP (zona de
aprovizionare cu apa potabila) mari cat si in ZAP mici s-au derulat actiuni de recoltare de probe
pentru anumiti parametri, probe care au fost trimise spre analiza CRSP-urilor desemnate prin
metodologii. Astfel, au fost recoltate 4 probe de apa si 2 probe biofilm pentru determinarea legionella
pneumophila, 5 probe de apa potabila din retele de distributie pentru determinarea HAP (hidrocarburi
aromate policiclice), 10 probe apa potabila din retelele de distributie pentru determinarea COV
(compusi organici volatili) si 2 probe de apa potabila pentru determinarea TOC (carbon organic total).
- În cadrul acţiunii Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale
naturale sau decât apele de izvor a fost luată în supraveghere 1 unitate de îmbuteliere, unitate de unde
s-au recoltat conform metodologiei 141 probe de apă de la sursă, înainte de îmbuteliere şi produse
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îmbuteliate pentru determinări fizico-chimice, microbiologice si radiodozimetrice.Totodată au fost
recoltate 2 probe de apă îmbuteliată (1 probă apă carbogazoasă şi 1 probă apă necarbogazoasă) şi
trimise la CRSP Tg Mureş pentru determinarea de metale, rezultatele fiind corespunzatoare.. În urma
analizelor efectuate, probele necorespunzătoare au fost comunicate atăt Serviciului de Control în
Sănătate Publică, cât şi administratorului acestei unităţi.

- 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, in
colaborare cu APM Suceava si biroul Statistica din cadrul DSP Suceava, anexa A date de
poluare şi B date de sănătate la nivelul judeţului Suceava şi transmise la INSP Bucureşti.
- În cadrul acţiunii Impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii populaţiei a fost
completată, in colaborarte cu ISU Suceava, fişa judeţului privind schimbările climatice. Aceasta a fost
transmisă la INSP Bucureşti.
- În cadrul acţiunii Monitorizarea intoxicaţiilor acute cu monoxid de carbon, bauturi
alcoolice, substante de abuz, ciuperci, plante, alte produse toxice care nu fac obiectul ReTox au fost
înregistrate un număr de 91 cazuri pentru care au fost completate şi transmise trimestrial către INSP
Bucureşti fişele de declarare a intoxicaţiei acute.
- În cadrul acţiunii Supravegherea produselor biocide a fost recoltata în cursul anului 2017 1
proba de produs biocid TP2 pentru evaluarea activitatii bactericide si fungicide , proba ce a fost
trimisă pentru determinarea activitatii bactericide la CRSP Bucuresti si pentru determinarea activitatii
fungicide la CRSP Iaşi, rezultatele fiind corespunzatoare.
- În cadrul acţiunii Supravegherea produselor cosmetice în relaţie cu sănătatea umană au
fost recoltate 12 probe de produse cosmetice astfel: 2 probe pentru determinarea formaldehidei si
trimise catre CRSP Iasi si DSP Buzau, 4 probe pentru determinarea indicatorilor microbiologici
trimise catre CRSP Timisoara, CRSP Ialomita, DSP Valcea si DSP Buzau, 1 proba pentru
determinarea acidului tioglicolic trimisa catre DSP Buzau si 1 proba pentru determinarea Pb si Cd si 1
proba pentru determinarea Hg trimise catre CRSP Cluj, 1 proba pentru determinarea parabenilor, 1
proba pentru determinarea metilizotiazolinona si metilcloroizotiazolinona si 1 proba pentru
determinarea acidului salicilic trimise catre DSP Buzau. Rezultatele probelor au fost corespunzătoare.
- 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 41 unităţi sanitare supravegeate a fost efectuată lunar, iar
centralizarea datelor la nivel judeţean şi transmiterea machetelor completate către Centrul Regional de
Sănătate Publică (CRSP) s-a efectuat trimestrial. Personalul din cadrul Compartimentului a participat
la instruirea privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, instruire organizata la
nivelul INSP Bucuresti. În cursul anului 2017 s-a desfăşurat la sediul DSP Suceava o instruire a
personalului responsabil din unităţile sanitare monitorizate privind colectarea şi gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţile medicale.
- In cadrul actiunii Supravegherea calitatii apei de fantana si a apei arteziene de utilizare
publica au fost recoltate un numar de 59 probe de apa de fantana pentru determinari chimice si
microbiologice. Pentru fantanile publice luate in supraveghere au fost completate fise de raportate
privind localizarea, starea igienico-sanitara a sursei precum si calitatea apei acesteia. Pentru fantanile
publice gasite ca fiind necorespunzatoare a fost informart atat Serviciului de Control în Sănătate
Publică, cât şi administratorul acestora.Fisele de raportare impreuna cu masurile corective intreprinse
de Serviciului de Control în Sănătate Publică au fost transmise catre CRSP Iasi.
Conform HG 974/2004 privind aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi
monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei
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apei potabile, în cursul anului 2017 au fost încheiate 30 contracte cu primării din judeţul Suceava
recoltandu-se 180 probe de apă din fântânile publice aflate în administrarea acestora si 18 contracte cu
persoane juridice ce au in administrare piscine (acoperite si descoperite) de unde au fost recoltate 390
probe de apa din care 195 probe pentru determinari chimice si 195 probe pentru determinari
microbiologice.. În urma analizelor efectuate, probele necorespunzătoare au fost comunicate atât
Serviciului de Control în Sănătate Publică, cât şi primăriilor/persoanelor juridice respective pentru a
putea fi luate măsurile corespunzătoare.
Incepand cu anul 2017 s-a implementat Proiectul RO 19.05 : Largirea gamei si imbunatatirea
planificarii serviciilor acordate pacientului prin registre de boli imbunatatite. In cadrul proiectului, sau introdus in cursul anului 2017 in registrul electronic ReSanMed-schimbari climatice un numar de
31 de cazuri internate in unitatile spitalicesti din judetul Suceava pe codurile de boala: T33-1caz, T678cazuri, X00-X19 – 21cazuri X36-1 caz.
În anul 2017 au fost întocmite un număr de 156 notificări pentru asistenţă de specialitate si
27 respinse, 25 notificari privind certificarea conformităţii si 2 respinse, 125 notificări eliberate ca
negaţie privind necesitatea evaluării conformităţii, 8 autorizatii sanitare de functionare şi 16 vize
anuale.
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 populaţiei a fost
luat în studiu un lot de 55 de subiecţi aleşi prin tehnica pasului din locuinţele unei localităţi rurale
(Granicesti), ţinându-se cont de vârsta şi sexul acestora. Au fost întocmite 55 fişe de anchetă privind
datele personale, măsurătorile antropometrice şi evaluarea stării de nutriţie prin examinări de laborator
(55 de chestionare privind dieta zilnică pentru o zi, 55 de chestionare de frecvenţă alimentară, 55 de
chestionare stil de viaţă) au fost efectuate 550 investigaţii de laborator şi s-au centralizat şi transmis
rezultatele către CRSP Cluj.
- În cadrul acţiunii Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare au fost identificate
unităţile cu profil suplimente alimentare şi luate în supraveghere. Au fost recoltate 2 probe suplimente
alimentare din unitatea de productie fiind trimise la CRSP Timisoara in vederea determinarii
conţinutul de metale grele (Pb si Cd), rezultatele primite fiind corespunzatoare. Din cadrul unitatilor
de distributie au fost catalogate 25 suplimentele alimentare astfel: un număr de 5 suplimente
alimentare cu adaos de vitamine, minerale si alte substante, 7 suplimente alimentare cu adaos de
vitamine si minerale si 13 suplimente alimentare cu adaos de alte substante. Tabelul centralizator cu
suplimente alimentare catalogate a fost transmis la CRSP Timisoara
- În cadrul acţiunii Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii au fost luate in supraveghere
un număr de 5 unităţi de desfacere, urmărindu-se etichetarea a 44 de produse tip condimente,
ingrediente vegetale uscate, suplimente alimentare vegetale provenite din state membre UE şi
asiatice. Tabelele centralizatoare au fost transmise conform metodologiei la CRSP Iasi. S-au recoltat
2 probe de condimente în vederea detecţiei iradierii acestora. Probele au fost trimise spre analiză,
însoţite de contraprobe, la Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară Bucureşti. Rapoartele de
încercare rezultate au arătat că probele trimise nu au fost iradiate.
- În cadrul acţiunii monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte
substanţe au fost monitorizate 2 unităţi de desfacere, catalogându-se un număr de 29 de produse
alimentare. Din acestea 18 produse se regăsesc notificate în lista notificărilor alimentelor la care s-au
adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe şi 11 produse nu dispun de avize de notificare. Actiunile
corective, in cazul produselor catalogate si gasite ca nefiind notificate, initiate de Compartimentul
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Evaluare Factori de Risc din Mediul de Viata si Munca si desfasurate de Serviciul de Control in
Sanatate Publica au fost trimise la CRSP Timisoara.
- În cadrul acţiunii Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate au fost luate în studiu
3 unităţi de îmbuteliere apă minerală, 9 surse de apă minerală naturală, 10 sortimente de apa minerala
naturala. Au fost recoltate un număr de 57 probe de apa minerale naturala, astfel: 27 probe de apă
minerală de la surse, 20 probe de sortimente de apa minerala naturala imbuteliata pentru determinari
chimice si microbilologice, determinari efectuate la DSP Suceava si 10 probe de sortimente de apa
minerala naturala imbuteliata pentru determinarea de metale grele, determinari efectuate la CRSP Tg
Mures. În urma analizelor efectuate, pentru probele necorespunzătoare au fost intocmite fisele de
neconformitate si actiuni corective ce au fost comunicate catre CRSP Tg Mures.
- 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 şi au
fost recoltate un număr de 61 probe de sare, dintre care 31 probe de la salina Cacica, 20 probe din
unitati de desfacere si 10 probe din depozite. Din cele 31 de probele recoltate de la Salina Cacica 1
proba a fost gasita ca fiindcorespunzatoare, iar din cele 30 de probe recoltate din depozite si din
unitati de desfacere 8 probe au fost necorespunzatoare. Pentru probele necorespunzatoare a fost
informat Serviciul Control in Sanatate Publica pentru luarea de masuri. Centralizarea rezultatelor
obtinute si masurile corective intreprinse au fost transmise catre INSP Bucuresti.
- In cadrul actiunii Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor destinate
sugarilor si copiilor de varsta mica, alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale si
inlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutatii a fost luată în supraveghere 1 unitate şi au
fost recoltate un număr de 10 tipuri de alimente destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică pentru
determinări microbiologice, metale grele, pesticide şi nitraţi. La nivelul Laboratorului din cadrul DSP
Suceava au fost analizate 3 probe (2 pentru determinare de salmonella si 1 pentru nitrati), rezultatele
fiind corespunzatoare. S-au trimis 4 probe la CRSP Cluj in vederea analizarii parametrilor: pesticide,
benzopiren, Pb, Cd, Al, Se si Hg, rezultatele fiind corespunzatoare. Deasemenea au fost trimise 3
probe la CRSP Iasi in vederea analizarii microbiologice si a micotoxinelor, rezultatele fiind
corespunzatoare.
- În cadrul acţiunii Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfectii alimentare in cursul anului
2017 au fost înregistrate 2 focar de T.I.A pentru care au fost declarate fise OMS, fiind inregistrate 44
cazuri de îmbolnăvire.
- În cadrul acţiunii Evaluarea factorilor de risc din materialele care vin în contact cu
alimentele au fost catagrafiate 3 unităţi de producţie alimentară si 3 unitati de distributie. Au fost
recoltate un număr de 7 probe. astfel: 2 probe de ceramica si material emailat din 2 unitati de
distributie, 2 probe cutii de carton si hartie ambalaj dintr-o unitate de productie, cele 4 probe fiind
trimise la CRSP Bucuresti pentru determinarea de metale grele si formaldehidei. S-a mai recoltat 1
proba de material plastic – melamina de la o unitate de distributie trimisa la CRSP Bucuresti pentru
determinarea continutului de formaldehida, 2 probe de material plastic din 2 unitati de productie
trimise la DSP Ialomita pentru determinarea migratiei globale de componenti.. Toate probele analizate
au fost corespunzătoare.
- In cadrul actiunii Evaluarea aportului de substante excitante din bauturi energizante s-au
recoltat un numar de 3 probe de bauturi energizante pentru determinarea cantitativa a continutului de
cafeina, coloranti sintetici si determinarea L-carnitinei prin analiza HPL, probe trimise la CRSP Cluj.
- In cadrul actiunii Monitorizarea consumului de aditivi alimentari au fost recoltate un numar
de 3 probe si 3 contraprobe de bere de la o unitate de productie. Aceste probe au fost trimise la CRSP
Tg Mures pentru determinarea cantitativa a grupului de aditivi alimentari E220-228 dioxid de sulfsulfiti din bere, rezultatele fiind corespunzatoare.
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În cursul anului 2017 au fost întocmite un număr de 56 notificări – asistenţă de specialitate si
17 respinse, 20 notificari privind certificarea conformităţii si 3 respinse,4 autorizaţii sanitare de
funcţionare,. Au fost recoltate un număr de 136 probe de salubritate la solicitare şi 7 probe de
aeromicrofloră.

COLECTIV DE ACTIVITATE MEDICINA MUNCII
In cursul anului 2017 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 „ Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc din mediul de
munca ” dupa cum urmeaza:
-elaborarea modelului de raport de medicina muncii ca instrument de colectare standardizata a
datelor privind sanatatea lucratorilor
-supravegherea respectarii cerintelor minime legislative privind sanatatea si securitatea in munca a
lucratorilor expusi la riscuri generate de vibratii
- evaluarea expunerilor profesionale la tricloretilena si tetracloretilena
- riscul contactarii tuberculozei pulmonare (ca boala profesionala)la personalul angajat in unitatile
sanitare in jud. Suceava
- expunerea profesionala la radiatii ionizante
- monitorizarea incidentei bolilor profesionale si a absenteismului medical prin boala profesionala

In urma semnlizarilor de la Spitalele de Recuperare si Refacere a Capacitatii de munca
(medicina muncii) din judet si din tara, au fost cercetate caracterul de boala profesionala si luate in
evidenta un numar de 28 de cazuri noi de boala profesionala, iar 2 cazuri au fost reactualizate cu
proces verbal, care au fost raportate catre Institutul de Sanatate Publica Bucuresti, Casa Judeteana
de Pensii Suceava si Casa de Pensii Bucuresti.
In cursul anului 2017 s-a inregistrat la nivelul compartimentului nostru un numar de 38
zile de absenteism din campul muncii prin Boala profesionala.
In vederea supravegherii conditiilor igienico sanitare ,a monitorizarii conditiilor de
munca si a evaluarii impactului noxelor asupra sanatatii personalului din intreprinderi, au fost
efectuate un numar de 36 de actiuni unde am efectuat determinari de zgomot, microclimat si iluminat.
Tot in cadrul compartimentului nostru au fost verificate si aprobate cu aviz favorabil
ASSP, certificari de conformitate si negatii, un numar de 64 de proiecte de construire de diferite
obiective industriale si de prestari servicii dupa cum urmeaza : A.S.S.P. = 44, Negatii = 16.
In vederea Certificarii Conformitatii la finalizarea lucrarilor pentru obiective au fost intocmite un
numar de 3 referate conforme
Am fost solicitati sa evaluam si sa expertizam conditiile de munca periculoase sau
vatamatoare la diversi terti si am eliberat un numar de 90 buletine de expertizare.
Au fost intocmite un numar de 20 de rapoarte si informari privind protectia maternitatii
la locul de munca.
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Am intreprins actiuni de evaluare a conditiilor deosebite de munca si masurarea
existentei noxelor in colaborare cu inspectorii de la ITM Suceava in intreprinderile de pe raza
judetului unde exista conditii deosebite respectiv, Laborator anatomopatologic din cadrul Spitalului
de Urgenta Judetean Suceava, Serviciul de Medicina Legala.
Am participat la actiuni comune cu organismele de inspectie din cadrul institutiei
noastre in vederea solutionarii reclamatiilor cu impact fonic asupra mediului de viata a populatiei si
au fost solutionate un numar de 8 reclamatii.
In cursul anului 2017 am participat lunar alaturi de alti factori decizionali, la sedinte
comune organizate de Agentia nationala de protectia mediului, in vederea obtinerii avizului de
mediu pentru diferiti agenti comerciali si persoane fizice.
Tot in cadrul compartimentului se fac raportari statistice lunare, trimestriale si anuale
care se raporteaza la nivel de unitate si minister .

COLECTIV DE ACTIVITATE IGIENĂ ȘCOLARĂ
În anul 2017, Colectivul de Igienă Şcolară al Compartimentului de Evaluare Factori de
Risc din Mediu de Viaţă şi Muncă al D.S.P.Suceava şi-a desfăşurat activitatea în cadrul PN V
Programul Naţional de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate ,
Subprogramul de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate, domeniul
specific 2.1. evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor. S-au desfăşurat următoarele
activităţi :
1.Evaluarea comportamentelor legate de fumat la populaţia şcolară conform metodologiei
GYTS(Global Youth Tobacco Survey).
În perioada 15 mai-9 iunie 2017, personalul colectivului de igienă şcolară a aplicat
chestionarele privind comportamentele legate de fumat unui număr de 250 de elevi din şcolile
selecţionate de Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj : Şcoala Gimnazială “Samuil
Isopescul” Costişa, Şcoala gimnazială “Dimitrie Vatamaniuc” Suceviţa, Şcoala gimnazială
Vereşti şi Colegiul tehnic “Laţcu Vodă”Siret. Fişele de răspuns ale elevilor şi cadrelor didactice
au fost trimise la CRSP Cluj pentru interpretare, urmând ca baza de date, precum şi analiza
acestora să se facă la CDC Atlanta.

2. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate pe baza examenelor
medicale de bilanţ la copiii şi tinerii din colectivităţile şcolare din mediul urban şi rural.
Obiectivul acestei activităţi este evaluarea impactului factorilor din mediul de viaţă şi
activitate asupra sănătăţii copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi, precum şi stabilirea
tendinţelor morbidităţii şi dinamica acesteia la populaţia de copii şi tineri cuprinsă în
colectivităţi.Examenul de bilanţ se efectuează preşcolarilor (la intrarea în colectivitate),
elevilor din clasele I, a IV-a, a VIII-a şi a XII – a, şcoala profesională – anul II) şi studenţilor
din anul II. În mediul urban examenul de bilanţ este realizat de personalul cabinetelor şcolare,
iar în mediul rural de medicii de familie. Datele rezultate au fost colectate din întreg judeţul de
personalul colectivului de igienă şcolară, centralizate şi transmise la Centrul Regional de
Sanatate Publica Iaşi si la Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucuresti CNEPSS, conform
metodologiei.
În mediul urban au fost examinaţi 16556 copii şi tineri, iar principalele afecţiuni
depistate au fost : vicii de refracţie - 345 cazuri; obezitate de cauză neendocrină – 309 cazuri ;
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hipotrofie ponderală – 115 cazuri; tulburări de vorbire – 71 cazuri, deformări câştigate ale
coloanei vertebrale – 66 cazuri; afecţiuni cronice ale amigdalelor şi vegetaţiilor adenoide – 65
cazuri .
În mediul rural au fost examinaţi 7719 copii şi tineri, principalele afecţiuni depistate
fiind: obezitate de cauză neendocrină - 134 cazuri; afecţiuni cronice ale amigdalelor şi
vegetaţiilor adenoide – 130 cazuri ; vicii de refractie – 126 cazuri; hipotrofie ponderală – 97
cazuri; anemii cornice prin carenta de fier – 59 cazuri; tulburări de vorbire – 56 cazuri.

3. Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi tineri.
Obiectivul acestei acţiuni este întocmirea unei baze de date privind bolile cronice la copiii
cuprinşi în colectivităţi(creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, şcoli profesionale) şi calcularea
unor indici de prevalenţă pentru principalele categorii de boli cronice dispensarizate în vederea
descrierii situaţiei morbidităţii prin boli cronice în rândul copiilor şi tinerilor din România.
Datele privind dispensarizarea au fost colectate de personalul colectivului de igienă şcolară, de
la cabinetele medicale şcolare din judeţ, centralizate conform metodologiei şi raportate la INSP
Bucureşti – CNEPSS şi CRSP Iaşi. Principalele afecţiuni cronice dispensarizate au fost: vicii
de refracţie – 554 cazuri; obezitate de cauză neendocrină – 385 cazuri ; vicii de postură – 311
cazuri; astm bronşic – 78 cazuri; spasmofilie – 68 cazuri .Au fost examinati 51470 copii si
tineri.

4.Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi prin
efectuarea triajului epidemiologic după vacanţe.
Obiectivul acestei acţiuni este cunoaşterea potenţialului de risc epidemiologic pentru
sănătate prin depistarea în cadrul triajului epidemiologic a bolilor infecto-contagioase şi
parazitare(pediculoză, scabie). Pentru anul 2017, triajul epidemiologic a fost efectuat după
fiecare din cele 5 vacanţe şcolare. Personalul colectivului de igienă şcolară a colectat datele de
la cabinetele medicale şcolare şi cabinetele medicale individuale ale medicilor de familie din
judeţul Suceava , a centalizat şi introdus aceste date în macheta de raportare către Ministerul
Sănătăţii, Centrul Regional de Sănătate Publica din Iasi, Institul Naţional de Sănătate Publică
Bucuresti – CNEPSS. Au fost examinaţi 71456 de copii şi tineri, din care 51361 in mediul
urban şi 20095 in mediul rural. Pe primele locuri, ca număr de cazuri de boli depistate se află :
anginele, pediculoza şi micozele.

5. Supravegherea condiţiilor igienico-sanitare în colectivităţile de copii şi tineri.
Studiul, început în anul 2017, urmează a fi desfăşurat conform metodologiei, şi pe
parcursul anului 2018. Acesta reglementează organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare
a condiţiilor igienico-sanitare din unităţile de învăţământ de stat şi particulare – şcoli şi
grădiniţe – autorizate/acreditate, în vederea asigurării condiţiilor de igienă necesare apărării,
păstrării şi promovării stării de sănătate , dezvoltării fizice şi neuropsihice armonioase a
copiilor şi tinerilor şi apariţiei unor îmbolnăviri. În anul 2017, personalul colectivului de igienă
şcolară a evaluat un număr de 36 unităţi de învăţământ, notele de evaluare şi ghidurile de
control pentru fiecare unitate urmând a fi trimise la Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi
până pe data de 31. 07.2018.
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Efectuarea de prestaţii şi servicii de sănătate publică.
În anul 2017, în cadrul colectivului de igienă şcolară au fost eliberate un număr de 15
autorizaţii sanitare de funcţionare, 32 de notificări privind certificarea conformităţii, s-au
acordat 128 consultatii de specialitate în sănătate publică, 8 notificări negaţii şi au fost recoltate
100 probe de apă .

COMPARTIMENTUL DE EVALUARE ŞI PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII
Promovarea sănătăţii este procesul care oferă individului și colectivităţilor
posibilitatea de a-și creşte controlul asupra determinanţilor sănătăţii și, prin aceasta, de a-și
îmbunătăţii starea de sănătate. Pentru dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor favorabile
sănătăţii prin metode de promovarea sănătăţii și educaţie pentru sănătate, în anul 2017 s-au
desfăşurat următoarele tipuri de acţiuni și activităţi:

Nr.
crt.
A

1.1

Indicator de rezultat

Indicator
realizat

SUBPROGRAMUL DE EVALUARE ŞI PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI
EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE
Campanii IEC destinate celebrării zilelor mondiale/europene conform
calendarului priorităţilor nationale:

1.1.1 Număr de beneficiari campanii IEC din calendarul national
1.1.2 Număr de parteneri campanii IEC din calendarul national
1.2 Interventii IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice locale

14
16117
435
6

1.2.1 Număr de beneficiari campanii IEC prioritati locale

2708

1.2.2 Număr de parteneri campanii IEC prioritati locale

215

Interventii IEC pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de
1.3 acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii şi

21

adolescenţi -sustenabilitate RO 19 04
Numar de beneficiari din școli și grădinițe care utilizează ghidul de
1.3.1 intervenție pentru alimentație sănătoasă și activitate fizică in gradinițe și
școli ( sustenabilitate 19 04)

147

1.3.2 Număr de beneficari intervenții IEC pentru stil de viață sănătos

1256

1.4

Interventii IEC pentru promovarea sanatatii in comunitati si grupuri
vulnerabile

1.4.1 Număr de beneficiari interventii IEC in comunitati vulnerabile

13

199
17570

Promovarea unui stil de viata sanatos prin organizarea de interventii de
1.5 preventie primara si secundara pentru reducerea consumului daunator de
alcool.



1.5.1

Numar
asistenti medicali comunitari instruitI pentru screening si
interventia scurta in consumul de alcool

64

1.5.2

Numar mediatori sanitari instruitI pentru screening si interventia scurta in
consumul de alcool

6

Activităţi media
Comunicate de presă

15

Articole presa scrisă, informaţii diverse, anunţuri

34

Intervenţii TV - ştiri

21

Alte tipuri de activităţi
Formare Profesională, Educaţie Continuă asistenti medicali comunitari

2

Ateliere de lucru asistenti medicali comunitari

9

Ore de educaţie pentru sănătate (în unităţi de învăţământ)

38

Distribuire de materiale informative, promoţionale, educative

26858

▪

reorganizarea activităţii prin începerea revizuirii documentelor de arhivă (în format electronic şi
pe suport grafic), a fondului de materiale IEC, a altor materiale din dotare, pentru o mai bună
organizare a activităţilor viitoare.

▪

reorganizare și reevaluare a activităţii (aplicarea recomandărilor în urma auditului efectuat:
reevaluarea documentelor, selectarea, îndosarierea și ordonarea lor; reevaluarea stocurilor de
materiale de informare – educare – comunicare, cu întocmirea de documente aferente;

▪

activitate de documentare şi pregătire individuală; întocmirea de rapoarte şi alte documente
privind administrarea fondurilor alocate prin programul naţional de sănătate

▪

editare de materiale informative, promoţionale, educative

14

Laborator diagnostic și Investigare în Sănătate Publică
Diagnostic microbiologic
Nr
crt

TIP PROBA

Nr.TOTAL PROBE
SV

1

APE RETEA

2

CPLG

RADA

Nr TOTAL ANALIZE
TOTAL

SV

CPLG

RADA

TOTAL

1856

18

378

2252

4970

36

912

5918

APE FÂNTÂNI

354

16

211

581

1223

0

749

1972

3

APE ÎMBĂIERE

267

0

0

267

1321

0

0

1321

4

APE MINERALE

390

0

0

390

2015

0

0

2015

5

ALTE APE

103

0

0

103

312

0

0

312

APE SCSP

62

0

0

62

172

0

0

172

316

22

0

338

521

62

0

583

6

ALIMENTE

7

ALIMENTE TIA

0

0

0

0

42

0

0

42

ALIMENTE SCSP

0

0

0

0

0

0

0

0

8

EX.
COPROBACTERIOLOGICE

412

298

428

1138

1377

902

1500

3779

9

EX
COPROPARAZITOLOGICE

0

291

26

317

0

291

26

317

10

EXUDATE FARIGIENE

653

147

537

1337

1746

350

539

2635

11

ANTIBIOGRAME

430

3

16

449

2003

3

16

2022

12

MICOZE

0

0

0

0

0

0

0

0

13

UROCULTURI

17

0

0

17

64

0

0

64

14

SEROLOGIE

2144

56

0

2200

3709

56

0

3765

15

CONTROL
BACTERIOLOGIC
UNITĂȚI SPITALICEȘTI

1482

32

523

2037

7463

128

974

8565

15a

TEGUMENTE

157

8

17

182

1256

32

34

1322

15b

EXUDATE FARIGIENE

297

2

10

309

594

8

20

622

15

COPROCULTURI

0

0

0

0

0

0

0

0

15c

SUPRAFEȚE

422

22

242

686

3798

88

484

4370

15d

AEROMICROFLORĂ

296

0

182

478

592

0

364

956

15e

TESTE STERILILITATE

253

0

72

325

953

0

72

1025

15f

ANTIBIOGRAME

57

0

0

57

270

0

0

270

235

23

366

624

573

92

923

1588

16

TESTE SALUBRITATE
UNITĂȚI ALIMENTARE

16a

TEGUMENTE

79

6

79

164

237

24

234

495

16b

SUPRAFEȚE

149

13

158

320

322

52

423

797

16c

UTILAJE RECIPIENȚI

0

4

129

133

0

16

266

282

16d

AEROMICROFLORĂ

7

0

0

7

14

0

0

14

TESTE
SALUBRITATEIGIENA
MUNCII

72

0

0

72

141

0

0

141

17a

AEROMICROFLORĂ

49

0

0

49

86

0

0

86

17b

SUPRAFEȚE

23

0

0

23

55

0

0

55

8793

906

2485

12184

27652

1920

5639

35211
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TOTAL

Chimie sanitară si toxicologie
Nr
crt

TIP PROBA

Nr.TOTAL PROBE
SV

Nr TOTAL ANALIZE

CPLG

RADA

TOTAL

1691

0

316

2007

375

0

230

SV

CPLG

RADA

TOTAL

4066

0

454

4520

605

2227

0

822

3049

1

APE RETEA

2

APE FÂNTÂNI

3

APE MINERALE

74

0

0

74

316

0

0

316

4

APE ÎMBĂIERE

282

0

0

282

540

0

0

540

APE SCSP/DSP

64

0

1

65

381

0

3

384

0

0

0

0

0

0

0

0

384

0

67

451

1371

0

196

1567

9

0

0

9

68

0

0

68

233

0

0

233

233

0

0

233

3112

0

614

3726

9202

0

1475

10677

5

AER ATMOSFERIC

6

ALIMENTE

7

ALTE PROBE-SOL.
DEZINFRCȚIE

8

TOXICOLOGIE
CHIMIE+TOXICOLOGIE
TOTAL

16

LABORATOR IGIENA RADIAȚIILOR
Laboratorul de Igiena Radiatiilor Suceava functioneaza in baza autorizatiei C.N.C.A.N. nr.
MG 2295/2016 si este notificat C.N.C.A.N. avand certificatul nr. LI 1776/2015. Laboratorul isi
desfasoara activitatea pe aria a doua judete : Suceava si Botosani, conform Ordinului nr. 431/2004
privind organizarea si functionarea laboratoarelor si compartimentelor de igiena radiatiilor ionizante
aflate in reteaua Ministerului Sanatatii.
In anul 2017, in desfasurarea programelor nationale de sanatate, aprobate prin HG nr.
155/2017 activitatea LIR cuprinsa in Programul National II Obiectivul 2 privind protejarea sanatatii si
prevenirea imbolnavirilor asociate radiatiilor ionizante a inclus urmatoarele activitati:
1. Radioprotectia in expunerea medicala la radiatii ionizante:
a. Monitorizarea radioprotectiei pacientului in expunerea medicala la radiatii ionizante;
b. Supravegherea expunerii personalului medical la radiatii ionizante;
c. Supravegherea nivelurilor de referinta in diagnostic si expunerile medicale la radiatii
ionizante;
2. Protejarea starii de sanatate a populatiei impotriva expunerii la surse naturale de radiatii:
a. Supravegherea continutului radioactiv natural al alimentelor si al apei potabile conform
Recomandarii 2000/473/EUROATOM;
b. Supravegherea continutului radioactiv al apelor minerale;
3. Supravegherea starii de sanatate in relatie cu radioactivitatea antropica: supravegherea starii de
sanatate a populatiei din jurul obiectivului nuclear E.M. Crucea.
In cadrul Obiectivului 3 privind protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate
factorilor de risc din mediul de munca, s-a realizat activitatea privind protejarea sanatatii si prevenirea
imbolnavirilor in expunerea la radiatii ionizante – expunerea profesionala la radiatii ionizante.

Activitati curente:
- Coordoneaza activitatile pentru protejarea sanatatii populatiei si prevenirea efectelor asociate
radiatiilor ionizante din teritoriul arondat laboratorului.
- Asigura colectarea si raportarea datelor privind sanatatea populatiei, in relatie cu
radiatiile ionizante din teritoriul arondat laboratorului.
- Asigura colectarea si raportarea datelor privind expunerea profesionala la radiatii
ionizante din unitatile/serviciile cu activitate de profil, din teritoriul arondat laboratorului.
- Participa la elaborarea raportului starii de sanatate a comunitatii.
- Efectueaza, din proprie initiativa sau la cererea tertilor, determinari ale nivelurilor de
radiatii, precum si consultanta de specialitate.
- Controleaza aplicarea normelor de securitate nucleara si igiena radiatiilor.
- Avizeaza si autorizeaza sanitar unitatile in care se desfasoara practici si activitati nucleare.
- Elaboreaza referatele de evaluare pentru unitatile supuse avizarii/autorizarii sanitare.
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- Verifica respectarea normelor de igiena a radiatiilor ionizante in unitatile autorizate si
laboratoarele de profil.
- Participa la elaborarea planurilor de actiuni privind implementarea in plan judetean a
acquis-ului comunitar.
- Participa la elaborarea planului de actiune in caz de catastrofa.
- Intervine in caz de incident nuclear sau de urgenta radiologica in teritoriul arondat,
etc.
In cadrul activitatii de supraveghere in judetele Suceava si Botosani in cursul anului 2017 au
fost autorizate si avizate din punct de vedere sanitar practici radiologice dupa cum urmeaza :
- autorizatii sanitare de functionare: 32
- avize sanitare de amplasare – constructie: 11
- vize anuale: 48
- buletine de verificare a eficacitatii ecranelor de radioprotectie: 146
- controale igienico-sanitare si de radioprotectie: 209
In cele doua judete exista un numar de 105 obiective din care 96 sunt medicale si 9
industriale (104 autorizate C.N.C.A.N.). In cadrul acestor obiective isi desfasoara activitatea 742 de
expusi profesional dintre care 373 in sectorul medical si 369 in sectorul industrial. Dintre acestia 463
sunt barbati si 279 femei.

Judetul Suceava
Caracteristici

Total

Sanitar
total

Industrial
s. desch.

total

s. desch.

Numãr obiective

83

76

1

7

1

Autorizate sanitar

82

76

1

6

1

Numar expuşi : M

409

90

2

319

288

F

201

159

4

42

41

Judetul Botosani
Caracteristici

Total

Sanitar

Industrial

total

s. desch.

total

Numãr obiective

22

20

2

Autorizate sanitar

22

20

2

Numar expuşi : M

54

46

8

F

78

78
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s. desch.

DATE CENTRALIZATE
Caracteristici

Total

Sanitar
Industrial
total
s. desch.
total
s. desch.
Numãr obiective
105
96
1
9
1
Autorizate sanitar
104
96
1
8
1
Numar expuşi : M
463
136
2
327
288
F
279
237
4
42
41
Personalul medical aflat in evidenta Laboratorului de Igiena Radiatiilor:

Medici
150

Asistenti medicali
199

Altul
24

Total
373

Instalatiile radiologice sunt repartizate astfel :
Judetul Suceava

RADIOLOGIE
GENERALA

Tip echipament

Generatoare de
radiatii X

Numar
echipamente

Utilizare
fluroscopie

16

radiografie

60

mamografie

6

Rx dentar

70

Tomografie
computerizata

8

cardiologica

2

noncardiologica

2

Control nedistructiv

2

Radiologie interventionala
Gammadefectoscopie
Alte echipamente

7
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Judetul Botosani

RADIOLOGIE
GENERALA

Tip echipament

Generatoare de
radiatii X

Numar
echipamente

Utilizare
fluroscopie

16

radiografie

30

mamografie

3

Rx dentar

16

Tomografie
computerizata

3

cardiologica

-

noncardiologica

1

Control nedistructiv

-

Radiologie interventionala
Gammadefectoscopie
Alte echipamente

3

DATE CENTRALIZATE

RADIOLOGIE
GENERALA

Tip echipament

Generatoare de
radiatii X

Numar
echipamente

Utilizare
fluroscopie

32

radiografie

90

mamografie

9

Rx dentar

86

Tomografie
computerizata

11

cardiologica

2

noncardiologica

3

Control nedistructiv

2

Radiologie interventionala
Gammadefectoscopie
Alte echipamente

10
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Monitorizarea radioactivitatii apei potabile, alimentului si factorilor de mediu:

- Numar probe ape potabile - 185
- Numar analize ape potabile – 382
- Numar probe alimente – 54
- Numar analiza alimente – 110
- Numar probe aer –59
- Numar analize aer – 94
Nu s-au constatat rezultate peste limitele maxime admise.

Monitorizare apa potabila distribuita in sistem centralizat ( legea 458/2002):

Judet
Nr. probe
Nr. analize
Suceava
153
318
Botosani
32
64
Total
185
382
S-au efectuat masuratori alfa si beta global.

Nr. probe cu valori depasite
-

Supraveghere aliment: lapte de consum ( Recomandare 2000/473/EURATOM):

Judet
Nr. probe
Suceava
2
Botosani
4
Total
6
S-au efectuat masuratori alfa si beta global.

Nr. analize
4
8
12

Nr. probe cu valori depasite
-

Supraveghere aliment: Dieta ( Recomandarea 2000/473/EURATOM):

Judet
Nr. probe
Suceava
8
Botosani
3
Total
11
S-au efectuat masuratori alfa si beta global.

Nr. analize
16
6
22

Nr. probe cu valori depasite
-

Reteaua Globala OMS/ PNUM de Monitorizarea a Radioactivitatii Mediului
) in caz de accident nuclear:

Localitate

Tipul probei

Nr. probe
efectuate

Nr. analize
efectuate
21

( GERMON

Probe cu valori
depasite

Suceava

Suceava
Argestru
Crucea
Botosani
Suceava

Debitul dozei absorbite in
aer (nGy/h) a radiatiei
gamma la 1 metru de sol
Depuneri atmosferice
(Bq/m²/luna)
Depuneri atmosferice
(Bq/m²/luna)
Lapte consum (Bq/l)
Lapte consum (Bq/l)
Activitatea alfa si beta
global, medie lunara a
aerosolilor (Bq/m³)

12

12

-

12

24

-

11

22

-

2
4
12

4
8
24

-

Supravegherea obiectivului nuclear Crucea:

Tipul probei
Apa
Aliment

Nr. probe efectuate
32
15

Nr. analize efectuate
96
30

Probe cu valori depasite
-

In cursul anului 2017 activitatea LIR s-a desfasurat conform legislatiei in vigoare.
Nu s-au inregistrat depasiri ale limitelor admise in probele analizate.
Nu s-au inregistrat suprairadieri sau incidente care sa necesite interventii speciale.
Datele inregistrate au fost transmise catre LIR – CRSP din cadrul INSP pentru a fi prelucrate si
analizate, rezultatele finale urmand sa fie prezentate intr-un raport anual, conform Ordinului MS nr.
1255/2016.

SERVICIUL CONTROL ÎN SĂNĂTATE
În cursul anului 2017, activitatea de inspecţie sanitară s-a concretizat într-un număr total de
9466 controale efectuate, dintre care: 3074 controale desfăşurate în unităţile cu profil alimentar; 1738
controale în unităţi sanitare; 295 controale în unităţi de învăţămînt; 22 controale pe produs şi
meniu(chioşcuri de incintă din unităţile de învăţămînt); 45 controale privind mediul de muncă
asigurat în diverse categorii de unităţi; 1528 controale în unităţi de mediu, respectiv - prestări servicii,
zone de locuit, unităţi de mică industrie, mijloace de transport a deşeurilor solide menajere,colectare şi
depozitare deşeuri menajere, unităţi comerciale, unităţi comercializare haine second-hand; 828
controale în unităţi cu profil cosmetic cu verificarea a 2228 tipuri de produs cosmetic; 1564 controale
la utilizatori profesionali şi industriali de produse biocide cu verificarea a 1817 tipuri de produse
biocide; 194 controale în sectorul turism cuprinzînd unităţi de turism, 16 controale la piscine şi
ştranduri cu recoltarea a 38 probe de apă în vederea analizării microbiologice şi fizico-chimice; 162
controale în obiective din categoria unităţi de alimentare cu apă potabilă, cu recoltarea a 52 probe de
apă în vederea analizării microbiologice şi fizico-chimice;
Deficienţele de funcţionare constatate cu ocazia controalelor efectuate, au fost sancţionate, în
funcţie de gradul de risc evaluat, prin aplicarea a 139 de sancţiuni contravenţionale, din care 72
amenzi în valoare totală de 68.000 lei, 48 avertismente, 1 suspendare temporară de activitate pentru o
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unitate de retail alimentar şi 17 sancţiuni de retragere de la comercializare de produse alimentare
nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor însumînd o cantitate de 61,287 kg şi 263,930 litri şi
1sancţiune de retragere de la comercializare de produse cosmetice (3 buc.) cu termen de valabilitate
depăşit.
Activitatea desfăşurată în baza solicitărilor transmise prin sistemul rapid de alertă, a cuprins
un număr total de 23 acţiuni, din care 19 acţiuni prin care s-a urmărit depistarea şi retragerea de la
comercializare a unor suplimente alimentare, 1 acţiune pentru alimente cu destinaţie nutriţională
specială; 3 anchete în cazuri de T.I.A.
Au fost soluţionate un număr de 225 sesizări înregistrate pe parcursul anului 2017 şi au fost
desfăşurate un număr de 24 acţiuni comune de control cu alte instituţii.
Acţiunile de inspecţie desfăşurate au fost completate cu un număr de 383 acţiuni de
îndrumare şi consultanţă.
În cadrul planului propriu de acţiuni tematice stabilit la nivelul ISS Suceava, au fost
desfăşurate pe parcursul anului 2017, în paralel cu cele cuprinse în Planul Naţional A.T. 2017
stabilite la nivelul Ministerului Sănătăţii,
un număr total de 11 acţiuni tematice de control.

Activitatea Serviciului de Control în Sănătate Publică este reflectată şi în tabelele (de
raportare anuală) de mai jos.
Anul 2017

DOMENIUL / tip

Date
raportat
e

Numar total controale, din care:

162

Nr.
crt.
1 Apa

a) instalatii centrale

27

- producatori

19

- distribuitori

7

- utilizatori, din care:

1
- industria alimentara

0

- colectivitati

0

- altii

1

b) instalatii locale (fantani publice)

132

c) verificarea monitorizarii de audit a apei
potabile

3

23

d) verificarea monitorizarii de control a apei
potabile
Numar probe recoltate:

0
- total

52

- corespunzatoare

26

- necorespunzatoare fizico-chimic*

13

- necorespunzatoare bacteriologic*

13

Recontroale

- numar total

0

Avertismente

- numar total

5

Amenzi

- numar total

0

- valoare totala

0

Retragere ASF

- numar total

0

Suspendare de activitate

- numar total

0

Decizie de inchidere a unitatii

- numar total

0

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

194
- unitati de cazare hoteliera

32

- pensiuni turistice

155

- camping-uri

7

b) numar controale ale zonelor naturale de
imbaiere

0

- controlul calitatii apei

0
- nr. total probe recoltate, din care:

0

corespunzatoare

0

necorespunzatoare*

0

- controlul calitatii nisipului

0
- nr. total probe recoltate, din care:

0

corespunzatoare

0

necorespunzatoare*

0

c) numar piscine si stranduri controlate

16
- nr. total probe recoltate, din care:

24

38

corespunzatoare

29

necorespunzatoare*

9

Recontroale

- numar total

1

Avertismente

- numar total

6

Amenzi

- numar total

10

- valoare totala

13800

Retragere ASF

- numar total

0

Suspendare de activitate

- numar total

0

Decizie de inchidere a unitatii

- numar total

0

3 Mediul de viata a populatiei
Numar total controale, din care:

1528

a) zone de locuit

58

b) unitatile de mica industrie

1

c) unitati comerciale

1375

d) statii de epurare a apelor uzate

0

e) colectare si depozitare deseuri menajere

12

f) mijloace de transport deseuri solide
menajere

3

g) instalatii de depozitare, prelucrare si
neutralizare a deseurilor solide menajere

0

h) unitati de prestari servicii

22
- ateliere de croitorie, marochinarie,
ceasornicarie
- spalatorii auto
- spalatorii pentru lenjerie, haine

i) institutii social-culturale

16
6
0

j) unitati care comercializeaza haine secondhand

20

k) unităţile de comercializare a produselor
noi cu efecte psihoactive

0

l) altele
Recontroale

0

37
- numar total

25

5

Avertismente

- numar total

0

Amenzi

- numar total

6

- valoare totala

11500

Retragere ASF

- numar total

0

Suspendare de activitate

- numar total

0

Decizie de inchidere a unitatii

- numar total

0

4 Tutun
a) Numar total controale, din care:

0
- la producatori de produse din tutun

0

- la importatori de produse din tutun

0

b) Numar produse de tutun controlate

0

c) Sanctiuni, din care:

0
- numar avertismente

0

- numar amenzi contraventionale

0

- valoare totala amenzi

0

d) Retragere de pe piata a produsului, in
vederea distrugerii

0

e) Suspendarea temporara a activitatii

0

5 Mediu de munca
Controale

- numar total

45

Recontroale

- numar total

0

Avertismente

- numar total

0

Amenzi

- numar total

0

- valoare totala

0

Retragere ASF

- numar total

0

Suspendare de activitate

- numar total

0

Decizie de inchidere a unitatii

- numar total

0

6 Cosmetice
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a) Numar total controale in unitati, din care:

828
- unitati de producere

0

- importatori

0

- distribuitori

0

- unitati de desfacere

670

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

147

- unitati de piercing si tatuaj
- unitati de intretinere corporala

0
10

- alte unitati din sectorul prestari servicii care
folosesc produse cosmetice

1

Recontroale

- numar total

0

Avertismente

- numar total

0

Amenzi

- numar total

1

- valoare totala

500

Suspendare de activitate

- numar total

0

Decizie de inchidere a unitatii

- numar total

0

b) Controale pe produse cosmetice

- numar total (se mentioneaza separat, in
anexa, numarul pe tipuri de produse)

c) Probe recoltate

- numar total

0

- corespunzatoare

0

- necorespunzatoare microbiologic*

0

- necorespunzatoare din punct de vedere
chimic si toxicologic*

0

Recontroale

- numar total

0

Avertismente

- numar total

0

Amenzi

- numar total

1

- valoare totala

2228

800

Suspendare de activitate

- numar total

0

Decizie de inchidere a unitatii

- numar total

0

Retragere de la comercializare
(ingrediente/produse)

- numar de produse (se mentioneaza separat,
in anexa, numarul pe tipuri de produse)

3

Distrugere/retur la producator/importator

- numar de produse (se mentioneaza separat,
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0

in anexa, numarul pe tipuri de produse)

7 Biocide
a) Numar total controale , din care:

1564
- la producatori

0

- la importatori

0

- la distribuitori

0

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

1504
60

Recontroale

- numar total

0

Avertismente

- numar total

0

Amenzi

- numar total

0

- valoare totala

0

Suspendare de activitate

- numar total

0

Decizie de inchidere a unitatii

- numar total

0

b) Controale pe produse biocide

- numar total (se mentioneaza separat, in
anexa, pe tipuri de produse), din care:

1817

- numar produse conforme

1817

- numar produse neconforme

0

- numar total

0

- corespunzatoare

0

- necorespunzatoare*

0

Recontroale

- numar total

0

Avertismente

- numar total

0

Amenzi

- numar total

0

- valoare totala

0

Propunere anulare aviz

- numar total

0

Suspendare de activitate

- numar total

0

Decizie de inchidere a unitatii

- numar total

0

c) Probe recoltate
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Retragere de la comercializate

Distrugere

Retragere de la producator/importator

- numar produse (se mentioneaza separat, in
anexa, pe tipuri de produse)

0

- cantitate retrasa (litri)

0

- cantitate retrasa ( kg)

0

- numar produse (se mentioneaza separat, in
anexa, pe tipuri de produse)

0

- cantitate distrusa (litri)

0

- cantitate distrusa ( kg)

0

- numar produse (se mentioneaza separat, in
anexa, pe tipuri de produse)

0

- cantitate retrasa (litri)

0

- cantitate retrasa ( kg)

0

8 Invatamant
a) Numar total controale pe unitati, din care:

295
- unitati pentru anteprescolari si prescolari

122

- unitati de invatamant primar si gimnazial

123

- unitati de invatamant liceal

19

- unitati de invatamant postliceal

0

- unitati de invatamant superior (facultati)

0

- unitati de invatamant special

3

- ateliere scolare

1

- unitati de cazare (internate, camine)

7

- bloc alimentar propriu unitatii

13

- bloc alimentar externalizat

0

- unitati de catering

7

- tabere de odihna

0

- centre de plasament

0

Recontroale

- numar total

0

Avertismente

- numar total

5

Amenzi

- numar total

0

- valoare totala

0
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Retragere ASF

- numar total

0

Suspendare de activitate

- numar total

0

Decizie de inchidere a unitatii

- numar total

0

b) Numar controale pe produs si meniu,
conform Legii 123, din care:

- societati comerciale

22

- blocuri alimentare

2

- cantine

0

- catering

4

- numar total

0

- corespunzatoare

0

- necorespunzatoare*

0

Recontroale

- numar total

0

Avertismente

- numar total

0

Amenzi

- numar total

12

c) Probe recoltate

- valoare totala

12000

Retragere produse alimentare

0
- kg

60,287

- litri

263,93

9 Unitati sanitare, cu exceptia spitalelor
Numar total controale, din care:

785
- unitati de asistenta medicala primara

357

- unitati de asistenta medicala ambulatorie

133

- unitati de asistenta de medicina dentara

235

- unitati de asistenta medicala de urgenta
prespitaliceasca, din care:

6

- centre de permanenta

1

- serviciul de ambulanta

5

- laboratoare de analize medicale

18

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

1

- societati de turism balnear si de recuperare

1

30

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

13
3
12

- centre socio-medicale ale ANPH

0

- centre de furnizare de servicii pentru
consumatorii de droguri

0

- numar total

2

- corespunzatoare

2

- necorespunzatoare*

0

Recontroale

- numar total

6

Avertismente

- numar total

1

Amenzi

- numar total

1

Numar probe recoltate:

- valoare totala

10

6

5000

Retragere ASF

- numar total

0

Suspendare de activitate

- numar total

0

Decizie de inchidere a unitatii

- numar total

0

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

22

b) Numar total de controale, din care:

84
- deseuri periculoase

26

- sterilizare si precautii universale

12

- infectii nosocomiale

15

- bloc alimentar

4

- spalatorie

2

- sectii cu diferite profiluri
c) Numar controale in ambulatoriu integrat
Numar probe recoltate:

25
3

- numar total

31

0

- corespunzatoare

0

- necorespunzatoare*

0

Recontroale

- numar total

6

Avertismente

- numar total

0

Amenzi

- numar total

0

- valoare totala

0

Retragere ASF

- numar total

0

Suspendare de activitate

- numar total

0

Decizie de inchidere a unitatii

- numar total

0

11 Unitati de transfuzii
Numar total controale, din care:

10
- unitati de transfuzie sanguina din spitale

7

- centre judetene de transfuzie sanguina

3

- centre regionale de transfuzie sanguina

0

- numar total

2

- corespunzatoare

2

- necorespunzatoare*

0

Recontroale

- numar total

0

Avertismente

- numar total

0

Amenzi

- numar total

0

- valoare totala

0

Retragere ASF

- numar total

0

Suspendare de activitate

- numar total

0

Decizie de inchidere a unitatii

- numar total

0

Numar probe recoltate:

12 Unitati de transplant
Numar total controale, din care:

1
- unitati acreditate pentru activitatea de
prelevare de tesuturi umane/organe umane

1

- unitati acreditate pentru activitatea de banci
de tesuturi umane

0

32

- unitati acreditate pentru activitatea de
utilizatori de tesuturi si/sau celule umane in
scop terapeutic

0

- numar total

0

- corespunzatoare

0

- necorespunzatoare*

0

Recontroale

- numar total

0

Avertismente

- numar total

0

Amenzi

- numar total

0

- valoare totala

0

Retragere ASF

- numar total

0

Suspendare de activitate

- numar total

0

Decizie de inchidere a unitatii

- numar total

0

Numar probe recoltate:

13 Deseuri periculoase
a) colectare, depozitare deseuri periculoase

- producatori mici

466

- producatori mijlocii

331

- producatori mari
b) transport deseuri periculoase
c) unitati de neutralizare deseuri periculoase
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0

- unitati sanitare

0

- societati comerciale

0

Recontroale

- numar total

0

Avertismente

- numar total

0

Amenzi

- numar total

0

- valoare totala

0

Retragere ASF

- numar total

0

Suspendare de activitate

- numar total

0

Decizie de inchidere a unitatii

- numar total

0

- numar controale (se mentioneaza separat, in
anexa, pe masuri), din care:

0

14 PNDR si POP
Numar total controale

33

- proiecte finantate din PNDR

0

- proiecte finantate din POP

0

Recontroale

- numar total

0

Avertismente

- numar total

0

Amenzi

- numar total

0

- valoare totala

0

Retragere ASF

- numar total

0

Suspendare de activitate

- numar total

0

Decizie de inchidere a unitatii

- numar total

0

15 Alerte rapide
Numar alerte, din care:

23

a) Numar total SRAAF, din care:

23
- materiale in contact cu alimentul
- suplimente nutritive

19

- alimente cu destinatie speciala

1

- aditivi alimentari

0

- toxiinfectii alimentare

3

- trichineloza

0

- altele

0

b) non aliment (RAPEX), din care :

0
- cosmetice

0

- alte produse

0

c) alte alerte

16 Actiuni tematice stabilite de ISS judetean

0

0

- numar actiuni

11

- domeniul (cu listare separata)

17 Numar sesizari rezolvate

18 Actiuni de indrumare si consultanta

225

- numar actiuni

34

383

19 Actiuni comune cu alte autoritati

- numar actiuni

24

- domeniul (cu listare separata)

Numar comunicate mass-media (se vor
20 transmite prin fax)

0
0

Numar probleme de sanatate identificate
21 si modul de solutionare

- numar probleme de sanatate identificate

0

- domeniul (cu listare separata)

0

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

3

b) Nr. de dosare solutionate de judecatoria
teritoriala in favoarea ISS

0

c) Nr. total de dosare solutionate de
judecatoria teritoriala

0
din care: - in favoarea persoanei fizice

0

- in favoarea persoanei juridice

0

A. Inspecţii
Producători Producăto
primari
ri şi
Ambalato
ri

Distribuitor
i şi
transportato
ri

Retaile
ri

Sector
ul de
servicii

Producători TOTA
primari care
L
vând direct
consumatorul
ui final

Numărul de unităţi

10

64

24

1977

1042

91

3208

Numărul de unităţi
inspectate

5

63

38

1924

933

111

3074

Numărul de acţiuni de
inspecţie

5

63

38

1924

933

111

3074

Din care pe tipuri de
neconformităţi :

0

3

1

53

26

6

89

35

HACCP

0

0

0

0

0

0

0

Igienă generală

0

2

0

1

5

2

10

Compoziţie

0

0

0

0

0

0

0

Microbiologică

0

0

0

0

0

0

0

Contaminare (alta decât
microbiologică)

0

0

0

0

0

0

0

Etichetare şi prezentare

0

0

0

0

0

0

0

Controlul medical periodic

0

0

0

10

7

1

18

Notiuni fundamentale de
igiena

0

1

0

24

11

1

37

Altele

0

0

1

18

3

2

24

C 1. Sanctiuni
Producători
primari

Producători
şi
Ambalatori

Distribuitori
şi
transportatori

Retaileri

Sectorul
de
servicii

Producători
primari care
vând direct
consumatorului
final

TOTAL

Numar
avertismente

0

1

0

14

15

1

31

Numar amenzi

0

2

0

40

9

1

52

Valoare amenzi

0

1500

0

27400

6000

500

35400

Produse retrase
de la consum - kg

0

0

0

61,287

0

0

61,287

Produse retrase de
la consum - litri

0

0

0

263,93

0

0

263,93

Produse retrase de
la consum - buc

0

0

0

0

0

0

0

Numar
suspendari de
activitate

0

0

0

1

0

0

1

NOTĂ: 1. Din numărul total de 52 amenzi în valoare de 35400 lei, un număr de 11 amenzi în valoare
totală de 11000 lei au fost aplicate în chioşcuri mixte care funcţionează în incinta unităţilor de
învăţământ, fiind consemnate şi în macheta de raportare NONALIMENT la nr.crt. 8 -învăţământlit.b
"nr.controale pe produs şi meniu cf Legii 123"
2. Din cantitatea totală de produse alimentare retrase de la comercializare, a fost retrasă din
chioşcuri mixte care funcţionează în incinta unităţilor de învăţământ, cantitatea de 60,287 kg şi
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263,93 litri, cantităţile respective fiind consemnate şi în macheta de raportare NONALIMENT la
nr.crt. 8 -învăţământlit.b "nr.controale pe produs şi meniu cf Legii 123"

C 2.
Sanctiuni
Aditiv
i
alime
n
tari

Materia
le in
contact
cu
aliment
ul

Alimente
cu
destinatie
nutritiona
la
speciala
pentru
sugari si
copii mici

Alimente Substant Suplime Alimen Ape Ape de Altele TOTAL
cu
e
nte
te
minera masa
destinatie aromatic alimentar tratate
le
imbute
nutritional
e
cu
natural
zante
liate
a speciala
radiatii
e
pentru
diete

Numar
avertisme
nte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

31

Numar
amenzi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

52

Valoare
amenzi

0

0

0

0

0

0

0

0

0 35400 35400

Produse
retrase de
la consum
- kg

0

0

0

0

0

0

0

0

0 61,287 61,287

Produse
retrase de
la
consum litri

0

0

0

0

0

0

0

0

0 263,93 263,93

Produse
retrase de
la consum
- buc

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Numar
suspendar
i de
activitate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
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0

1

BIROUL BUGET,FINANȚE-CONTABILITATE,SERVICIUL
APROVIZIONARE ȘI MENTENANȚĂ ,COMPARTIMENTUL
ACHIZIȚII PUBLICE
I.

CONTEXTUL ORGANIZATORIC

În anul 2017, conducerea activitatii economico – administrative a fost asigurată de directorul
executiv adjunct economic, seful de serviciu AM, seful de birou Buget, Finante Contabilitate si
persoana din cadrul compartimentului de achizitii publice.
Activitatea direcţiei, vastă şi complexă, s-a desfăşurat in conditii normale.

II.

REZULTATE OBTINUTE

▪ În anul 2017, 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, 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 serviciului buget, finante-contabilitate în anul 2017, potrivit
responsabilităţilor specifice, s-au referit, îndeosebi la:

A) OBIECTIVE
1. Afişarea pe site-ul direcţiei a proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli
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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 2018 pe baza principalelor strategii politice şi
proiecte prioritare ale Ministerului Sănătăţii.
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10. Analizarea, verificarea şi înregistrarea în evidentele contabile a tuturor documentelor
justificative care stau la baza elaborării situaţiilor financiare aferente anului 2017 , 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 1139/2015 privind modificarea si completarea OMFP 923/2014 pentru aprobarea normelor
metodologice referitoarela exercitarea controlului financiar preventiv ;

-

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

C) BUGETUL D.S.P. SUCEAVA
În ceea ce priveşte bugetul DSP Suceava, acesta este constituit din sumele provenite de la
bugetul de stat, din veniturile proprii ale MS şi venituri proprii ale DSP. Programul actualizat pe anul
2017 se prezintă astfel:

Sursa de finantare

Buget alocat

Plati efectuate

Grad de
utilizare

1

BUGET DE STAT

60.101

59.628

99,21%

2

VENITURI PROPRII ALE MS

21.119

20.032

94,85%

3

VENITURI PROPRII ALE DSP

1.042

941

90,31%

Pe sursa de finantare Buget de Stat, gradul de utilizare de 99,21% se datoreaza neutilizarii in
intregime a fondurilor alocate pentru cheltuielile institutiei, precum si neutilizarii fondurilor, in
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totalitate la programele nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din subordinea AAPL.
Pe sursa de finantare Venituri proprii ale MS-accize, gradul de utilizare de 94,85% se
datoreaza neutilizarii fondurilor, in totalitate la programele nationale de sanatate derulate de unitatile
sanitare din subordinea AAPL.
Pe sursa de finantare Venituri proprii DSP, gradul de utilizare de 90,31% se datoreaza
neutilizarii, in totalitate, a fondurilor alocate pentru cheltuieli de capital, precum si neutilizarii
fondurilor la bunuri si servicii.

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, buget alocat in suma de 786 mii lei, plati
efectuate in suma de 666,82 mii lei, diferenta dintre bugetul alocat si plati la Programul de Sanatate a
Femeii si Copilului reprezinta sume angajate in cursul anului 2017 pentru achizitia de lapte praf.

Program national de sanatate

1

2

Supraveghere şi control al infectiei
hiv/sida
Program national de imunizare

Buget

Plati

Grad de

alocat

efectuate

utilizare

7

6.9

98,57%

535

523.43

97,84%
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Profilaxia distrofiei la copiii cu varsta
3

cuprinsa intre 0-12 luni, care nu
beneficiaza de lapte matern, prin

244

136.49

55,94%

244

242.77

100%

administrarea de lapte praf

4

Tratament in strainatate

Programe nationale de sanatate – unitati transferate autoritatilor publice locale.
In anul 2017 pentru unitatile transferate autoritatilor publice locale a fost alocata suma de 3.138 mii
lei, iar platile au fost in suma de 3.134 mii lei
f) Burse acordate medicilor rezidenti, buget 36 mii lei, plati 34 mii lei.
g) Transferurile catre unitatile administratiei publice locale pentru unitati medico sociale s-au facut
respectand standardul de cost aprobat pentru anul 2017.
h) Transferurile catre unitatile administratiei publice locale pentru finantarea sanatatii respectiv
finantarea asistentilor comunitari si a mediatorilor sanitari s-au facut in suma de 1.771 mii lei, avand
un buget de 1.774 mii lei.
i) transferurile catre bugetele locale pentru finantarea transferurilor de capital (aparatura medicala,
reparatii capitale si investitii):
- Aparatura si echipament medical la Spitalul Judetean Suceava in suma de 5.152 mii lei , plati de
5.147 mii lei;
- Spitalul Municipal Falticeni suma de 11.761 mii lei – buget alocat, platile fiind in aceiasi suma.

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, un buget in suma de 8.387 mii lei, platile fiind de 8.253 lei;
b) transferurile catre bugetele locale pentru finantarea transferurilor de capital respectiv investitii in
continuare la Spitalul Municipal Falticeni in suma de 3.239 ,mii lei, platile fiind in sum ade 3.239 mii
lei.
c) transferurile catre bugetele locale pentru finantarea transferurilor de capital respectiv reparatii
capitale la Spitalul Judetean Suceava in suma de 3.907mii lei, platile fiind in sum ade 3.907 mii lei
d) programe nationale de sanatate desfasurate atat de catre DSP, cat si de unitatile sanitare cu paturi.
Programe nationale de sanatate - DSP
In anul 2017 pentru Programele Nationale de sanatate din cadrul Directiei de Sanatate Publica
Suceava a fost alocata suma de 613 mii lei, fiind platita suma de 429,01 mii lei, diferenta dintre
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bugetul alocat si plati la Programul de Imunizari reprezinta sume angajate in cursul anului 2017,
astfel:
mii lei
Program national de sanatate

Buget alocat

Plati efectuate

Grad de
utilizare

1

Supraveghere şi control al bolilor
transmisibile prioritare

78

64,38

82,54%

2

Program national de imunizare

494

334

67,61%

3

Monitorizare a factorilor determinanţi din
mediul de viaţă şi muncă

20

15,01

75,05%

4

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

18

15,62

86,78%

5

Program National de infectii nosocomiale

3

0

0%

Fondurile alocate din veniturile proprii ale DSP vor fi utilizate, îndeosebi pentru:
cheltuieli de capital pentru DSP Suceava, conform obiectivelor aprobate;
bunuri si servicii necesare desfasurarii activitatii;
cheltuieli de personal pentru personalul care efectueaza analize la cerere in laboratoarele institutiei.

Veniturile totale incasate de DSP Suceava in anul 2017 sunt in suma de 1.058.940,39 lei si se compun
din:
ANALIZE

771.820,39 lei

EXAMEN CURS IGIENA

96.500 lei

ASISTENTA DE SPECIALITATE

105.150 lei

AUTORIZATIE SANITARA PENTRU RADIATII
MASURATORI RADIOLOGICE
CERTIFICAREA CONFORMITATII

11.000 lei
56.070 lei
18.400 lei
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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 2017, 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.
- 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.
- a primit si a distribuit formulare psihotrope.

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.
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- a întocmit caietele de sarcini, a participat la organizarea licitaţiilor şi a urmărit derularea contractelor
întocmite cu diverşi furnizori de bunuri materiale de consum, materiale sanitare, reactivi.
- a urmărit buna desfăşurare a activităţii privind transporturile de materiale sanitare repartizate din
stocul Ministerului Sănătăţii.

3. În domeniul mentenanţei

- a întocmit caietele de sarcini, a participat la organizarea licitaţiilor şi a urmărit derularea contractelor
pentru aparatura din dotarea laboratoarelor. A întocmit programe pentru verificările periodice care au
fost introduse în contractele de servicii.
- a urmărit desfăşurarea activităţii de metrologie pentru întreaga gamă de aparate specifice unităţii.
- a întocmit contracte de prestări servicii – analize chimice şi bacteriologice pentru produse
alimentare, produse de morărit şi panificaţie şi monitorizarea apei potabile ;
- au fost încheiate : - 88 contracte pentru analiza apei potabile, cu primăriile din judeţul Suceava ;
- 17 contracte pentru analiza apei de îmbăiere si a apei potabile, cu şcoli,
universitate şi societăţi comerciale;
- 10 contracte pentru analiza apei îmbuteliată, cu societăţi comerciale din judeţ ;
- 10 contracte pentru analize microbiologice şi bacteriologice, conform Ordinului
916/2006, cu spitale şi centre medicale din judeţ ;
- 120 contracte pentru analize fizico-chimice şi microbiologice pentru produse
alimentare, cu societăţi comerciale din judeţul Suceava.
- 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 anul 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;
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COMPARTIMENT DE ACHIZIŢII PUBLICE

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al DSP Suceava,
COMPARTIMENTULUI DE ACHIZIŢII PUBLICE îi revin o serie de sarcini pe care a fost necesar a
le rezolva pe parcursul anului 2017, astfel :
Activitatea Compartimentului de Achiziţii Publice se desfăşoară în domeniul organizării şi
desfăşurării procedurilor de achiziţii publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de servicii
şi de lucrări. Procesul de achiziţie publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora
se obţine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui
contract de achiziţie publică sau o comandă. Astfel în cadrul compartimentului se întocmeşte
documentaţia necesară demarării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice şi documentele
justificative pentru achiziţii directe.

În cadrul compartimentului de Achiziţii Publice au fost îndeplinite atribuţii după cum urmează:
- actualizarea programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2017 în funcţie de achiziţiile
realizate pe parcursul anului, pe baza referatelor de necesitate întocmite de compartimentele din
cadrul direcţiei;
- solicitarea tuturor compartimentelor şi serviciilor din cadrul direcţiei a referatelor de necesitate la
nivelul compartimentului/serviciului pentru anul 2018;
- intocmirea programului anual de achiziţii publice pe anul 2018 în baza referatelor de necesitate
întocmite de şefii compartimentelor de specialitate din unitate, pe baza cărora se planifică şi se
prioritizează achiziţiile publice;
- elaborarea Strategiei de contractare pentru anul 2017;
- elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru achiziţiile publice respectând dispoziţiile prevazute în
legislaţia de achiziţii publice în vigoare (elaborarea stategiei de contractare, selecţia procedurii în
funcţie de pragurile valorice conform prevederilor art. 7/68 din Legea 98/2016 privind achiziţiile
publice; a documentaţiei de atribuire, (dovada achiziţiei din catalogul electronic din SEAP, nota
justificativă în cazul achiziţiilor directe offline, publicarea invitaţiei/anunţului 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 ) ;
- îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate;
-participarea în comisiile de întocmire, evaluare, negociere şi atribuirea contractelor de achiziţie
publică;
-răspunde de elaborarea de către unitate a documentaţiei tehnice pentru investiţii, în colaborare cu
Compartimentul administrativ şi mentenanţă;
- aprovizionarea compartimentelor cu produsele şi realizarea lucrărilor şi serviciilor solicitate de
aceastea prin referate de necesitate prin achiziţii directe, cu respectarea art. 7 din Legea 98/2016, un
număr total de 551 comenzi şi 31 contracte;.
- intocmirea si redactarea contractele de achizitii publice;
- mentinerea legaturii cu compartimentul financiar – contabil pentru incadrarea in limitele bugetare;
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- întreprinde demersurile necesare pentru estimarea valorii pentru produsele/ serviciile/ lucrarile
solicitate de catre celelalte compartimente
- 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 achiziţii centralizate organizate de
către acesta;
- urmărirea respectării cerinţelor din documentaţia de atribuire pe parcursul derulării contractelor;
- pregătirea situaţiilor şi raportărilor solicitate de compartimentul de contabilitate;

În cursul anului 2017 compartimentul de achiziţii publice a derulat activităţi de realizare a
programului de investiţii aprobat. Potrivit listei de investiţii aprobate pe anul 2017 investiţiile s-au
ridicat la suma de 82.561,55 lei cu TVA, din care s-au achizitionat urmatoarele:

Nr.
crt

Nominalizarea achizitiilor de bunuri
si altor cheltuieli de investitii

U/M

Cantitatea

Valoarea cu TVA

1

Sistem back-up

buc

1

7999 lei

2

Antivirus

buc

100

7616 lei

3

Centrifuga

buc

1

13060,96 lei

4.

Etuva

buc

1

5911,92 lei

5.

RCA Lift

buc

1

47973,67 lei

Actele normative specifice activităţii de achizitii publice sunt :
-Legea 98/2016 privind achiziţiile publice,
-Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale,
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-Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice,
-Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016
privind achizițiile sectoriale.
În vederea respectării prevederilor art. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice în care se impune
obligativitatea utilizării mijloacelor electronice pentru achiziţiile directe prin intermediul catalogului
electronic publicat în SEAP, compartimentul de achiziţii publice a luat toate masurile pentru
conformare.

COMPARTIMENT 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 Ministerului Sănătăţii
Nr. 1078/2010 privind aprobarea
regulamentului de organizare şi funcţionare a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate
publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
În anul 2017 activitatea Compartimentului Juridic din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică
Judeţeană Suceava a constat în:
-

-

-

-

-

-

asigurarea respectării legislaţiei, apărarea proprietăţii publice şi private aflate în administrarea
Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava, precum şi buna gospodărire a mijloacelor
materiale şi financiare din patrimoniu;
redactarea de cereri de chemare în judecată, de întâmpinări, de exercitări ale căilor de atac în
instanţe, cu aprobarea conducerii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava;
reprezentarea şi apărarea intereselor instituţiei publice în instanţele judecătoreşti, ale altor
organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în
baza delegării date de conducere;
cauzele în care Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava a fost parte în anul 2017, sunt
după cum urmează:
Dosar Nr.1042/206/201- petent Casian Simona Daniela/ Plângere contravenţională, solicită
anularea sancţiunii contravenţională la PVCSC seria SV Nr. 0483/22.05.2017, în cuantum de
5000 lei - prima instanţă- Judecătoria C-lung Moldovenesc, stadiu procesual: fond,
nesoluţionat până în prezent;
Dosar Nr.3991/227/2017- petent Avrămia Gh. Marieta/ Plângere contravenţională, solicită
înlocuirea amenzii contravenţionale în cuantum de 500 lei, privind PVCSC seria SV Nr.
0070/07.11.2017, - prima instanţă-Judecătoria Fălticeni, - stadiu procesual: fond, nesoluţionat
până în prezent;
Dosar Nr.6456/285/2017- petent Flutur Nichifor/ Plângere contravenţională, solicită
înlocuirea sancţiunii contravenţională la PVCSC seria SV Nr. 0017/25.10.2017, în cuantum
de 2000 lei cu sancţiunea „avertisment”- prima instanţă-Judecătoria Rădăuţi, stadiu
procesual: fond, nesoluţionat până în prezent;
realizarea evidenţei actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în Monitorul
Oficial al României şi a celor cu caracter general sau privind eventuale situaţii financiarcontabile ce se regăsesc în activitatea Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

avizarea, la cerea conducerii instituţiei a actelor care pot angaja răspunderea patrimonială a
persoanei juridice, precum şi orice acte care produc efecte juridice ( decizii, procese-verbale
şi note interne, certificarea copiilor
„ conform 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 organului 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;
asigurarea informării personalului privind actele normative din domeniul de activitate al
Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava;
întocmirea, de lucrări cu caracter juridic, respectiv:
s-au înregistrat un număr de 22 răspunsuri la solicitările diferitelor instituţii ( Instituţia
Prefectului, inspectorate de poliţie, primării, spitale, Ministerul Sănătăţii, Avocatul Poporului,
alte instituţii, etc.);
reprezentarea intereselor Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava, în instanţe, având
ca obiect: anulare procese- verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor/plângeri
contravenţionale la HGR
Nr. 857/24.08.2011, privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările
ulterioare, etc.;
participarea în comisiile privind inventarierea OI şi MF din cadrul instituţiei, alte comisii,
etc.;
participarea ca reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava, desemnată de
către Ministerul Sănătăţii prin ordin, în calitate de membru sau membru supleant, în cadrul
unor Consilii de administraţie ce funcţionează la nivelul spitalelor din judeţ;
asigurarea punerii în aplicare a măsurilor dispuse de către instanţele judecătoreşti, pentru
pesoanele în speţă, respectiv: a măsurii „obligării la tratament medical” şi a măsurii
„internării medicale”, prevăzute de ART.109 şi respectiv de ART.110- Cod Penal, după cum
urmează: din totalul de 38 de măsuri dispuse, 22 au fost conform ART.109 CP şi 16 au fost
conform ART.110 CP;
asigurarea punerii în aplicare a măsurilor dispuse de instanţele judecătoreşti, respectiv
acţiunea având ca obiect „ punerea sub interdicţie”, în conformitate cu
dispoziţiile Art. 940 din Noului Cod de Procedură Civilă, care în anul 2016 au fost în număr
de 112 de acţiuni ale reclamanţilor în contradictoriu cu pârâţii în speţă;
asigurarea evidenţei proceselor- verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor,
respectiv înregistrare, comunicare către contravenient în cazul în care acesta refuză se
semneze procesul-verbal în speţă, comunicarea proceselor- verbale neatacate la instanţa
competentă, în termenul legal, către primării sau după caz către AJFP-uri, respectiv Servicii
Fiscale municipale, orăşeneşti, în vederea preluării debitelor provenite din sancţiuni
contravenţionale/ amenzi aplicate de către personalul împuternicit din cadrul instituţiei, de
către aceste entităţi. Astfel s-au înregistrat un număr de 115 sancţiuni aplicate, respectiv 70
sancţiuni contravenţionale şi 45 sancţiuni „ AVERTISMENT”, după cum urmează:
din 70 sancţiuni contravenţionale:
43 amenzi – achitate integral, respectiv în cuantumul aplicat contravenientului de către
agenţii constatatori împuterniciţi să aplice sancţiunile contravenţionale din cadrul Direcţiei de
Sănătate Publică Judeţeană Suceava;
15 amenzi - comunicate în vederea preluării debitelor acestora, de către primării sau după
caz, de către
AJFP-uri, respectiv Servicii Fiscale municipale, orăşeneşti;
12 amanzi - preluate în debit de către primării sau după caz, de către AJFP-uri, respectiv
Servicii Fiscale municipale, orăşeneşti ;
din numărul total de amenzi aplicate, au fost contestate la instanţele judecătoreşti
competente, un număr de 3 amenzi.
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COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
În anul 2017, 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.
Activitatea de audit public intern s-a desfăşurat în baza Planului multianual de audit intern
pentru perioada 2016-2018 şi în baza Planului anual pentru anul 2017.
Planul de audit public intern pentru anul 2017 a fost elaborat în baza referatului de justificare
iar selectarea misiunilor de audit s-a efectuat în funcţie de evaluarea riscului asociat diferitelor
structuri, sugestiile coducătorului unităţii, numărul entităţilor subordonate , temele defalcate din
planul UCAAPI şi recomandările Camerei de Conturi Suceava
Misiunile de audit efectuate în anul 2017au fost:
1. Întocmirea, aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiei financiare pentru anul 2016 la
Direcţia de Sănătate Publică Suceava
2. Utilizarea creditelor bugetare, alocate prin transfer de la bugetul de stat către Autoritatea
administraţiei locale a oraşului Siret, pentru finanţarea cheltuielilor de natura investiţiilor la
Spitalul de Boli Cronice Siret
3. Implementarea sistemului de control intern/managerial la Direcţia de Sănătate Publică
Suceava
4. Modul de utilizare a fondurilor publice primite prin transfer de la Ministerul Sănătăţii pentru
asigurarea cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor materiale pentru bunuri şi servicii pentru
UPU- SMURD, utilizarea creditelor bugetare, alocate prin transfer de la bugetul de stat către
bugetul local, pentru finanţarea reparaţiilor capitale precum şi modul de derulare a acţiunilor
prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici la Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava
În urma efectuării misiunilor de audit public intern s-au întocmit rapoarte în conformitate cu
prevederile Legii 672 din 2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare,
prin care s-au efectuat recomandări pentru remedierea deficienţelor constatate. Toate recomandările
efectuate de către compartimentul de audit public intern au fost avizate şi însuşite de către
conducerea entităţilor. La nivelul compartimentului de audit public intern există un sistem de urmărire
periodică a implementării recomandărilor formulate prin rapoartele de audit intern.
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 şi în anul 2017 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.
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BIROU ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROGRAME

PN

Actiune

Entitatea
implicata

Persoana
responsabila

in
realizare
I

Programul National privind bolile transmisibile PN I,
urmărindu-se:
1.Programul naţional de imunizare, prin:
- Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor
boli care pot fi prevenite prin vaccinare

DSP
Suceava

Termen
de

Stadiul la 31.12.2017

finalizare
Dr.Cătălina
Zorescu
Director Executiv
Adjunct Sănătate
Publică

Decembrie

Realizat

2017
- 2665 copii, Hep.B ped. copii – 24 h;
- 5841 copii, BCG, copii – 2-7 zile;
- 17828 copii, DTPa-VPI-Hib-HB copii
– 2 luni, 4 luni, 11 luni şi 12 luni;
- 6188 copii, DTPa-VPI copii 6 ani
- 20170 copii, ROR copii-1an, 5ani, 7ani
- 5206 copii, dTPa copii 14 ani
- 586 copii, dT copii 14 ani
- 1245 copii, Pneumococic conjugat

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

- 222 gravide , VTA
- 17994 persoane, vaccin antigripal;

- 4 focare

Observaţii
(cauze ale
nerealizării
acţiunii)

PN

Actiune

Entitatea
implicata
in
realizare

B. Tratamentul şi monitorozarea persoanelor cu
infecţie HIV/SIDA

Persoana
responsabila

Termen
de

Stadiul la 31.12.2017

finalizare

- 4901 total teste rapide HIV, din care 23
pozitive
- 1632 total teste ELISA HIV 1+2, din care
16 pozitive

- 219 bolnavi HIV/SIDA beneficiari de
tratament ARV
- 228 bolnavi HIV/SIDA în evidenţă activă
- 3926 gravide testate cu teste rapide HIV
din care 4 pozitiv și 577 gravide testate cu
teste ELISA HIV 1+2 din care 1 pozitive,
din care:
- 3319 gravide testate în maternitate cu
teste rapide HIV din care 3 peozitive
- 334 bolnavi TBC testați cu teste rapide
HIV, din care 2 pozitivi
- 241 bolnavi TBC testați cu teste ELISA
HIV 1+2, din care 2 pozitivi
- 641 testări voluntare cu teste rapide HIV,
din care 17 pozitive
- 813 testări voluntare cu teste ELISA HIV
1+2, din care 13 pozitive
- 8 copii născuți din mame HIV pozitive
4 - Programul naţional de prevenire, supraveghere şi

Observaţii
(cauze ale
nerealizării
acţiunii)

PN

Actiune

Entitatea
implicata
in
realizare

Persoana
responsabila

Termen
de

Stadiul la 31.12.2017

finalizare

control al tuberculozei
A. supravegherea şi controlul tuberculozei
- mentinerea tendintei actuale a incidentei prin
tuberculoza

- 9750 persoane examinate pentru depistare
cazurilor de infecţie / îmbolnăvire de
tuberculoză;
- 363 anchete epidemiologice / cazuri de
tuberculoză efectuate
- 280 persoane care au beneficiat de
administrarea tratamentului
chimioprofilactic
- 703 persoane care au beneficiat de testări
IDR
- 4247 persoane examinate care au
beneficiat de examene radiologice
- 4013 persoane examinate care au
beneficiat de examene bacteriologice bK
prin metoda convențională microscopie şi
cultură

Observaţii
(cauze ale
nerealizării
acţiunii)

PN

Actiune

Entitatea
implicata
in
realizare

B. Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză

Persoana
responsabila

Termen
de

Stadiul la 31.12.2017

finalizare
- 574 bolnavi TBC monitorizati prin
efectuarea de examene bacteriologice bK,
prin microscopie şi cultură
- 522 bolnavi TBC monitorizati prin
efectuarea de examene radiologice
- 565 bolnavi TBC care au beneficiat de
tratament, total, din care:
- 533 bolnavi cu tuberculoză cat.I, II, III
- 22 bolnavi cu tratament individualizat
altul decât MDR / XDR
- 10 bolnavi cu TBC MDR / XDR tratați

- 5128 examene radiologice efectuate

C. Investigaţii efectuate

- 5620 examene bacteriologice bK efectuate
prin metoda convențională microscopie şi
cultură
- 159 antibiograme seria I efectuate

Observaţii
(cauze ale
nerealizării
acţiunii)

PN

Actiune

Entitatea
implicata

Persoana
responsabila

in
realizare
II Programul naţional de monitorizare a factorilor
determinanţi din mediul de viaţă şi muncă PN II,
urmărindu-se:

DSP
Suceava

Termen
de
finalizare

Dr. Cojocaru
Daniela

Decembrie

- 23 intervenţii specifice de evaluare a
efectelor factorilor de risc din mediul de
viaţă
- 18 intervenţii specifice de evaluare a
efectelor radiaţiilor ionizante pentru starea
de sănătate;

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

- 3 intervenţii specifice de evaluare a
imbolnavirilor 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
Eficientizarea activităţii de control în sănătate
publică:
- nr.controale cu intocmire de proces verbal;

- nr. amenzi;

Realizat

2017

medic sef
Departament
Supraveghere in
Sanatate Publica

1. Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea
îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de
viaţă

Stadiul la 31.12.2017

- 21 intervenţii specifice de evaluare a
factorilor de risc alimentari pentru starea de
sănătate şi nutriţie a populaţiei

DSP
Suceava

Dr.Dinu Florin
Sădean
Șef Serviciu
Control Sănătate
Publică

Decembrie

Realizat

2017

- 9466 controale cu intocmire de proces
verbal, din care 1738 controale în unităţi
sanitare;
- 72 amenzi în valoare totală de 68000 lei,
din care 1 amendă în valoare totală de 5000
în unităţi sanitare;
- 48 avertismente din care 1 avertisment în
unităţi sanitare;;

- nr.avertismente
- 1 suspendare temporară de activitate

Observaţii
(cauze ale
nerealizării
acţiunii)

PN

Actiune

Entitatea
implicata

Persoana
responsabila

in
realizare

Termen
de

Stadiul la 31.12.2017

finalizare
- 61,287 kg

- nr. suspendări temporare de activitate

- 263,930 litri

- retragere de la comercializare de produse alimentare

- 3 buc

- retragere de la comercializare de produse cosmetice

IV

- nr.acţiuni de îndrumare şi consultanţă

- 383 acţiuni de îndrumare şi consultanţă;

- nr.sesizări rezolvate

- 225 sesizări rezolvate;

- nr.acţiuni comune cu alte autorităţi

- 24 acţiuni comune

- nr. acţiuni tematice stabilit la nivelul ISS Suceava

- 11 acţiuni tematice

- nr. solicitări prin sistemul rapid de alertă

- 23 acţiuni

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

2. Programul național de sănătate mintală și profilaxie
în patologia psihiatrică

3. Programul naţional de transplant de organe,
ţesuturi şi celule de origine umană
3.1. subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi

DSP
Suceava

Dr.Cătălina
Zorescu
Director Executiv
Adjunct Sănătate
Publică

Decembrie

Realizat

2017
- 1160 formulare FS1 eliberate şi
completate în integralitate, la care s-a
realizat recoltarea materialului celular
cervical

- 243 bolnavi incluși în programe
intraspitașicești de reabilitare

Observaţii
(cauze ale
nerealizării
acţiunii)

PN

Actiune

Entitatea
implicata

Persoana
responsabila

in
realizare

Termen
de

Stadiul la 31.12.2017

finalizare

celule de origine umană
- număr diagnosticări morţi cerebrale şi menţinere în
condiţii fiziologice a donatorilor-cadavru (inclusiv
testare)

- 4 diagnosticări morţi cerebrale şi menţinere
în condiţii fiziologice a donatorilor cadavru
- 40 proceduri de autotransplant os-tendon

- număr de proceduri de autotransplant - transplant os
şi tendon
V

Programul Naţional de evaluare si promovare a
sănătăţii şi educaţie pentru sănătate PN V,
urmărindu-se:

DSP
Suceava

Dr. Arina Badaluta Decembrie
Medic primar
igiena

Realizat

2017

5.1. Subprogramul de evaluare și promovare a
sănătății și educație ăentru sănătate
5.1.1.Intervenții pentru un stil de viață sănătos
- Campanii IEC destinate celebrării zilelor mondiale
europene conform calendarului priorităților naționale
5.1.2. Intervenții IEC destinate priorităților de
sănătate specific locale
5.1.3. Intervenții IEC pentru punerea în aplicare a
planurilor județene de acțiune pentru alimentație
sănătoasă și activitate fizică la copii și adolescenți

- 14 campanii I.E.C.- cu teme stabilite pe
baza unor priorităţi de sănătate specifice
naţionale
- 6 intervenții I.E.C. desfășurate

- 21 intervenții desfășurate pentru un stil de
viață sănătos la copii și adolescenți
- 147 școli și grădinițe care utilizează ghidul
de intervenție pentru alimentație sănătoasă
și activitate fizică în grădinițe și școli
5.1.4. Intervenții IEC pentru promovarea sănătății în
comunități și grupuri vulnerabile

- 142 intervenții desfășurate în comunități
vulnerabile

Observaţii
(cauze ale
nerealizării
acţiunii)

PN

Actiune

Entitatea
implicata
in
realizare

Persoana
responsabila

Termen
de

Stadiul la 31.12.2017

finalizare

5.1.5.Intervenții IEC pentru reducearea consumului de
alcool
- număr centre AlcoInfo înființate la nivelul ubutăților
sanitare cu paturi

- 1 centru AlcoInfo inființat

5.2.1 Evaluarea stării de sănătate a copiilor și
tinerilor
- Număr intervenții pentru monitorizarea sănătății
copiilor

- 13 intervenție pentru monitorizarea
sănătății copiilor

Observaţii
(cauze ale
nerealizării
acţiunii)

PN

Actiune

Entitatea
implicata

Persoana
responsabila

in
realizare
VI

Programul National de sanatate a femeii şi copilului
PN VI, urmărindu-se:
6.1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de
nutriţie a gravidei şi copilului, prin:

DSP
Suceava

Termen
de

Stadiul la 31.12.2017

finalizare
Dr. Arina Badaluta Decembrie
Medic primar
igiena

Realizat

2017

- Profilaxia distrofiei la copiii cu varsta cuprinsa intre
0-12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern, prin
administrare de lapte praf
- 2074 copii beneficiari
- Profilaxia malnutritiei la copiii cu greutate mică la
naştere
- 372 copii beneficiari
6.2. Subprogramul de sănătate a copilului, prin:
6.2.3.- Prevenirea deficienţelor de auz prin screening
neonatal

6.3. Subprogramul de sanatate a femeii, prin:

- 3264 nou-născuţi la care s-a efectuat
screening pentru depistarea deficienţelor de
auz

- Cresterea accesului la servicii moderne de planificare
familiala
- 184 utilizatori activi de metode de
contraceptie
- 760 carnete şi fişe pentru supravegherea
medicală a gravidei şi lăuzei

- Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh

- 349 beneficiare vaccinate cu

Observaţii
(cauze ale
nerealizării
acţiunii)

PN

Actiune

Entitatea
implicata
in
realizare

Persoana
responsabila

Termen
de

Stadiul la 31.12.2017

finalizare
imunoglobulină specifică

Acțiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și
îngrijirea pacienților critici în secțiile A.T.I.(A.P-A.T.I.)
adulți și copii

DSP
Suceava

Decembrie - 383 pacienți critici din secțiile A.T.I. copii
și adulți
2017

Acțiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și
îngrijirea pacienților critici în secțiile A.T.I.(A.P-A.T.I.)
neonatalogie

DSP
Suceava

Decembrie - 433 pacienți critici din secțiile A.T.I.
neonatologie
2017

Actiuni prioritare pentru tratamentul pacientilor critici
cu infarct miocardic acut (AP-IMA)

DSP
Suceava

Decembrie - 11 pacienți cu infarct miocardic acut tratați
prin intervenții coronariene percutane

Observaţii
(cauze ale
nerealizării
acţiunii)

PN

Actiune

Entitatea
implicata
in
realizare

Persoana
responsabila

Termen
de

Stadiul la 31.12.2017

finalizare
2017

- 45 pacienți tratați prin implantare de stent

Acțiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul
intervențional al pacienților cu accident vascular acut
(A.P.-A.V.C.-A.c.)

DSP
Suceava

Decembrie - 22 pacienți critici din secțiile de
neurologie
2017

Tratament în stăinătate

DSP
Suceava

Decembrie - 3 finanţare tratament radioterapie cu 7000
MGq Lu-177 DOTATOC, în valoare de
2017
19207 euro
- 1 finanţare evaluare post-terapeutică, în
valoare de 2937 euro

Observaţii
(cauze ale
nerealizării
acţiunii)

COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL
Compartimentul Relații cu Publicul a asigurat: legătura pemanentă cu publicul, îndrumarea și
consilierea cetățenilor privind solicitările acestora, primirea și înregistrarea sesizărilor cetățenilor, a
reclamațiilor adresate Direcției de Sănătate Publică Suceava distribuindu-le către compartimentele de
specialitate în vederea soluționării lor în termene legale. A informat și îndrumat publicul, referitor la
atribuțiile și competența compartimentelor DSP Suceava, dând informații primare pentru diverse
solicitări.
La nivelul Compartimentului Relații cu Publicul s-au redactat comunicate de presă, adrese,
răspunsuri scrise la solicitarea reprezentanților mass-media, s-au întocmit mape de prezentare pentru
întalnirile reprezentanților DSP Suceava cu factorii de răspundere din cadrul instituțiilor publice
județene și a reprezentanților din cadrul Ministerului Sănătății, Inspecției Sanitare de Stat. S-au
redactat și difuzat un nr. de 40 de materiale de presă (comunicate, informări, anunțuri, invitații), s-au
gestionat un nr. de 21 de evenimente (conferințe de presă, declarații, interviuri, mape de presă,
prezentări, sinteze, invitații), s-au actualizat și postat un nr. de 12 materiale (fișe text, formulare,
prezentări).
S-au întocmit adrese /situații la solicitarea Ministerului Sănătății și a altor instituții publice, sa asigurat o legătură permanent între comunitate și Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava,
organizând pe baza unui program stabilit activitatea de audiențe pentru populație.
S-a desfășurat activitatea de relații publlice, în conformitate cu Ordonanța 27/2002 privind
reglementarea activității de soluționare a petițiilor direcționand către Compartimentul Control în
Sănătate Publică petițiile înregistrate la secretariatul general al DSP Suceava.
S-au înregistrat un număr de 225 de petiții preluate de la inspectorii din cadrul
compartimentului de Control în Sănătate Publică, (petiții la care s-au anexate: procesele verbale de
constatare a condițiilor igienico-sanitare efectuate pe teren, respectiv adresele pe care inspectorii le-au
intocmit în vederea obținerii informațiilor necesare soluționării petițiilor, răspunsurile date către
petenți, note de constatare, rapoarte de inspecție, invitații pentru clarificarea problemelor, alte
documente justificative în copie).
S-au analizat cererile cetățenilor și s-au disponibilizat toate informațiile necesare pentru
problemelor prezentate sau solicitate, împreună cu șefii de compartimente din cadrul DSP Suceava, în
conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și a HG
NR.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001. S-au înregistrat
un nr. de 27 de solicitari în baza Legii 544/2001 soluționate favorabil.
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COMPARTIMENTULUI AVIZE/AUTORIZĂRI
•
asistenţă de specialitate de sănătate publică (ASSP) la cererea persoanelor fizice şi
juridice:
Anul 2017= 447
•

autorizaţii sanitare de funcţionare (ASF) + certificarea conformităţii (CC):
1. ASF eliberate în baza declaraţiei pe propria răspundere conform
Ord.M.S.1030/2009:
Anul 2017= 28
2. ASF eliberate în baza referatului de evaluare conform Ord. M.S.1030/2009:
Anul 2017 = 161
3.Certificarea conformităţii (CC):
Anul 2017 = 79
4.Viză anuală
Anul 2017= 140
5.Notificări eliberate ca negaţie privind necesitatea evaluării conformităţii
Anul 2017= 157
6. Notificari eliberate privind neconformitatea proiectului/obiectivului
Anul 2017 = 58

•
declaraţii pe propria răspundere înregistrate în baza cărora s-au eliberat autorizaţii
sanitare:
Anul 2017 = 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 2017 au fost eliberate 20 vize anuale

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

- cabinete medicale: - s-au înfiinţat 48: - 5 medicină de familie (din care 2 rural)
- 19 medicină dentară (din care 4 rural)
- 24 de specialitate (din care 6 rural)
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- s-au închis : 26 - 4 medicină de familie (din care 2 rural)
-10 medicină dentară (din care 3 rural)
- 12 de specialitate

- cabinete de liberă practică pentru activităţi conexe actului medical:

- s-au înfiinţat 7:

- 3 tehnică dentară,
- 3 kinetoterapie.
- 1 psihologie medicala

- s-a închis 1:

- 1 tehnică dentară

In conformitate cu Ord. M.S. Nr. 979/2004, privind eliberarea autorizatiei de libera practica, in anul
2017, au fost eliberate 92 autorizatii de libera practica pentru activitati conexe actului medical
(kinetoterapeuti, fiziokinetoterapeuti, biologi/biochimisti, fizicieni).

COMPARTIMENT DE STATISTICĂ ȘI 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.

DATE LUNARE:
1.
2.
3.
4.
5.

Evidenta Mortalitatii infantile prin fisele statistice de deces si buletinele de deces din judet.
Codificarea buletinelor de deces
Verificarea si codificarea anchetelor de deces
Evidenta deceselor cauzate prin violenta, traumatisme, otraviri
Verificarea, centralizarea datelor privind :
• Născuţi vii
• Decese generale
• Sporul natural al populaţiei
• Decese sub un an
• Decese 1-4 ani
• Decese 75 ani peste
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•

Gravide. Întreruperi de sarcină şi decese materne (date după locul întâmplării
fenomenului)
• Decese sub un an (date după locul întâmplării fenomenului)
• Prevalenţa (bolnavilor cronici)
• Mortalitatea generală pe cauze (după locul întâmplării fenomenului)
6. Fenomene Demografice a Jud. Suceava pe teritorii arondate
7. Eliberare cod parafa pentru medici ,în anul 2017 s-au eliberat un nr de 60 de coduri de parafă
pentru medicii dentiști și specialiști care activează în județul Suceava.
DATE TRIMESTRIALE:
Dare de seamă privind Principalii Indicatori ai cunoaşterii sănătăţii:
I. DEMOGRAFIE
1. Mişcarea naturala a populaţiei
2. Evidenta gravidelor (in evidenta medicului de familie)
3. Gravide nou depistate pe grupe de varsta
4. Intreruperea cursului sarcinii(in spital)
II. MORBIDITATE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Aspecte igienico-sanitare (autoritatea de sanatate publica- Supravegherea starii de sanatate si
programe
•
•
•
•
•
•

Focare de toxiinfectii alimentare
Boli profesionale
Copii sub un an respectiv sub doi ani imunizati
Consumul mediu, pe zi, de o persoana
Testarea imunitatii
Alte aspecte ale activitatii igienico-sanitare

DATE ANUALE:

1.RAPORT DE CERCETARE STATISTIC - SAN pentru unitatile din:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

public
privat
Structura unitatilor cu si fara paturi
Dare de seama departamentala a unitatilor spitalicesti cu si fara paturi
Utilizarea Paturilor, Durata Medie de Spitalizare, Rulajul Bolnavilor
Dare de seama departamentala a unitatilor tbc
Dare de seama departamentala privind personalul sanitar
Dare de seama privind cheltuielile bugetare
Dare de seama privind conditiile deosebite de munca (noxe)
Dare de seama privind activitatea ambulatoriilor de specialitate
Dare de seama privind incapacitatea temporara de munca
Morbiditate generală (incidenţa) pe cauze si grupe de varsta in cabinetele
medicilor de familie si in ambulatoriile de specialitate
Populatia (actualizarea bazei de date la 1 ianuarie si 1 iulie)
Centralizarea investigatiilor de laborator

2.S I N T E Z A STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ŞI ACTIVITĂŢII MEDICOSANITARE DIN JUDEŢ
3.Evidenta medicilor din judet - actualizarea bazei de date
4.Prelucrare si eliberare date statistice la cerere

BIROUL RESURSE UMANE
Structura de personal a Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava este formată din 130
posturi: 50 functii publice şi 80 funcţii contractuale.
Statul de funcţii al DSP Suceava s-a întocmit şi supus spre aprobare la Ministerul Sănătăţii. Sau întocmit decizii privind stabilirea drepturilor salariale ca urmare a modificărilor gradaţiilor,
sporurilor, salariilor de bază, suspendari ale contractului individual de muncă/raport de serviciu. În
anul 2017, drepturile salariale ale personalului DSP Suceava au fost stabilite şi acordate conform
următoarelor acte normative: OUG nr.20/2016 privind modificarea si completarea OUG nr.57/2015,
Legea Cadru nr.153/2017. Statele de plată s-au întocmit şi calculat lunar, conform prevederilor legale
şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2017.
Evidenţa personalului şi a drepturilor salariale s-a realizat prin raportarea acestora în
formatele standard, conform legislaţiei: Registrul de evidenţă al salariaţilor în format electronicREVISAL, Portal privind managementul funcţiei publice, declaraţia 112-privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, Declaratia 100
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privind obligatiile de plata catre bugetul de stat si formularul M500 – date cu privire la categoriile de
personal platite din fonduri publice.
Au fost eliberate adeverinţe de salariat (privind încadrarea în funcţie, drepturi salariale,
vechimea în muncă/specialitate, stagiu de cotizare, etc).
Din cei 42 de functionari publici din cadrul institutiei propusi sa urmeze un curs de
perfectionare in anul 2017, au participat si absolvit cursuri de perfectionare, organizate de furnizori de
programe acreditaţi, un numar de 35 functionari publici, în următoarele domenii: proceduri şi analize
în instituţiile publice, comunicare şi relaţii publice, mecanisme şi decizii în instituţii publice,
management performant în instituţiile publice, finanţe publice, audit public, achiziţii publice,
performanţă în sectorul public, transparenţă şi liber acces la informaţiile de interes public,
managementul informaţiilor clasificate, elaborarea, managementul si implementarea proiectelor cu
finanţare europeană, asigurarea asistentei medicale de sănătate publică, promovarea sănătăţii, asistenţă
medicală de urgenţă, control în sănătate publică, programe de sănătate, resurse umane în sistem
sanitar, formare profesională, drept administrativ.
De asemenea, medicii şi personalul medico-sanitar (personal contractual), în număr de 16 au
urmat cursuri de perfecţionare în domenii de specialitate în care îşi desfăşoară activitatea, şi anume:
radioprotectie, asigurarea calităţii în laborator, controlul şi expertiza produselor comercializate,
comunicare şi dezvoltare personală, securitatea si sanatatea in munca, proceduri, mecanisme si
analize in institutiile publice.
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 2017 au fost înregistrate, verificate şi trimise la Ministerul Sănătăţii un număr de 26
de dosare pentru obţinerea certificatelor de conformitate privind recunoaşterea calificărilor de
medic/medic dentist/farmacist/kinetoterapeut în statele membre ale Uniunii Europene (10 medici, 11
medici dentisti, 3 farmacisti, 2 kinetoterapeuti) şi 11 dosare pentru eliberarea certificatelor de medic
specialist/primar.
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S-a verificat îndeplinirea condiţiilor de participare la concursul de intrare în rezidenţiat,
sesiunea noiembrie 2017, pentru 21 de participanţi; s-au primit dosarele de înscriere şi s-a transmis
documentaţia la Ministerul Sănătăţii.
S-au întocmit situaţii, raportari şi dări de seamă statistice privind personalul şi drepturile
salariale aferente, pentru aparatul propriu, spitale din judetul Suceava (publice si private), Serviciul
Judetean de Ambulanţă, lunar şi la solicitarea Ministerului Sănătăţii, Direcţiei Judeţene de Statistică,
şi a altor instituţii.
În judeţul Suceava, funcţionează 12 spitale (9 publice şi 3 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

V

3

Centrul de îngrijiri paliative”Ilişeşti”

48

V

TOTAL (spitale publice si private)

3041 PATURI

68

Înafara 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- 25 paturi.

În aceste centre sunt îngrijiţi atât pacienţii- cazuri sociale, cât şi bolnavii cronici.
Referitor la unităţile de asistenţă medico-socială, lunar se întocmesc şi raportează la
Ministerul Sănătăţii situaţii referitoare la sumele consumate, număr pacienţi internaţi.
De asemenea, în judeţ funcţionează 4 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 5 medici de familie şi 5 asistenţi
medicali. Zonele acoperite şi populaţia deservită de către centru de permanenţă sunt:
urban -oraş.Vicovu de Sus-15.929 loc; -rural(com.Putna-3908 loc., com. Gălăneşti 2843 loc.); total populaţie centru de permanenţă: 22680;

•

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 9279; rural (com. Cacica -4405 loc., com.Botoşana-2638 loc.,
com.Stulpicani- 6100 loc., Sasca Mica-908 loc.); total populaţie centru de
permanenţă: 23330 ;

•

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-5912, C.M.I.-dr.Şuiu Ion cu sediul în com.Brodina-4008 loc.,
C.M.I.-dr.Şuiu Tatiana cu sediul în comuna Bilca-3872 loc., C.M.I. –dr.Hlamaga
Rodica cu sediul în comuna Ulma-2299 loc.); total populaţie centru de permanenţă:
16.091.

•

Centrul de permanenta fix „Obcinele Bucovinei” cu sediul in localitatea Paltinu
nr.333 comuna Vatra Moldovitei – judetul Suceava. Centrul de permanenta isi
desfasoara activitatea in sistem de garda asigurata de 5 medici si 5 asistenti medicali
de luni pana vineri incepand cu ora 15 pana a doua zi dimineata la orele 8, iar in zilele
de sambata, duminica si sarbatorile legale pe toata durata zilei. Zona arondata este
formata din comunele: Moldovita, Vatra Moldovitei, Frumosu.
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În judeţul Suceava îşi desfăşoara activitatea 64 de asistenţi medicali comunitari şi 7 mediatori
sanitari. În anul 2017 s-a realizat îndrumarea metodologică şi colaboarea cu cu toate primăriile din
judeţ privind: organizarea şi desfăşurarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, asigurarea
necesarului de asistenţi comunitari şi mediatori sanitari, conform solicitărilor primăriilor şi aprobării
Ministerului Sănătăţii, stabilirea şi acordarea drepturilor salariale pentru aceştia.
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