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Direcţia de Sănătate Publică Jud. Suceava este organizată şi funcţionează ca serviciu
public deconcentrat a Ministerului Sănătăţii, cu personalitate juridică.
Direcţia de Sănătate Publică Jud. Suceava, este condusă de un Comitet Director,
format din directorul executiv şi doi directori executivi adjuncţi, din care unul economic,
numiţi de ministrul sănătăţii.
Activitatea financiară a direcţiei de sănătate publică judeţeană se desfăşoară pe baza
bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii.
Structura direcţiei de sănătate publică judeţene cuprinde departamente, servicii, birouri
şi compartimente funcţionale, în funcţie de numărul de posturi, statul de funcţii fiind aprobat
de către ministrul sănătăţii, avînd drept cadru de organizare Ordinul Ministrului Sănătăţii
1078/2010.
Personalul direcţiei de sănătate publică judeţene este constituit din funcţionari publici,
precum şi alte categorii de personal medico-sanitar şi auxiliar sanitar care nu exercită
prerogative de putere publică, respectiv personalul departamentului de supraveghere în
sănătate publică (serviciile de supraveghere şi control boli transmisibile, evaluarea factorilor
de risc din mediul de viaţă şi muncă, evaluarea şi promovarea sănătăţii, respectiv laboratorul
de diagnostic şi investigare în sănătate publică) şi personalul compartimentului administrativ
şi mentenanţă - care sunt personal contractual.
Deoarece distribuţia teritorială a populaţiei este dispersată neuniform, avînd
caracteristici epidemiologice specifice, posibilităţi de dotare şi încadrare cu personal de
specialitate, la propunerea directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi cu
aprobarea Comitetului director al direcţiei, au fost desemnate în teritoriul administrativ al
judeţului puncte de lucru fixe (păstrate şi în 2012), deservite de personal medico-sanitar din
structura proprie a direcţiei.
Rolul principal al Direcţiile de sănătate publică în conformitate cu Programul de
Guvernare 2009 – 2012, Cap. 6 – Sănătate, a fost monitorizarea, evaluarea şi coordonarea
modului de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din/prin unităţile sanitare de
pe teritoriul judeţului Suceava, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţa medicală
a oricărei persoane din raza judeţului. Pentru aceasta Direcţia de sănătate publică judeţeană a
desemnat reprezentanţi în consiliile de administrare al spitalelor din subordinea autorităţilor
administraţiei publice locale.
De asemenea, prin serviciile de supraveghere medicală, evaluează, organizează,
coordonează şi participă la realizarea programelor naţionale de sănătate ce se derulează în
teritoriul judeţului şi exercită atribuţii specifice de control în sănătatea publică, în domeniile
de competenţă, prin personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii.
Direcţia de sănătate publică judeţeană, în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii
de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, organizează şi activităţi în
domeniul medical al sănătăţii publice.
Direcţiile de sănătate publică judeţene coordonează serviciile de asistenţă medicală din
teritoriu, participînd la organizarea, coordonarea asistenţei medicale în caz de calamităţi,
epidemii, catastrofe şi alte situaţii deosebite, organizează, coordonează şi răspund de
pregătirea reţelei sanitare pentru apărare, participînd la coordonarea acordării primului ajutor
calificat împreună cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, sub coordonarea şi împreună cu
alte structuri ale Ministerului Sănătăţii.
Direcţia de sănătate publică judeţeană organizează culegerea şi prelucrarea datelor
statistice de la furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, întocmind
rapoarte statistice periodice şi transmiţîndu-le către instituţiile desemnate în acest scop. La
solicitare, furnizează date statistice şi către alte autorităţi, cu respectarea confidenţialităţii
datelor personale.
La cererea unor persoane fizice sau juridice, direcţia de sănătate publică judeţene
efectuează, potrivit dispoziţiilor legale, servicii medicale de sănătate publică, pentru care se
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percep tarife potrivit actelor normative în vigoare. Parte din veniturile realizate din aceste
activităţi, constituie venituri proprii şi se folosesc în condiţiile legii.

Activităţi şi lucrări defăşurate şi realizate din cadrul Serviciului RUNOS
În anul 2012 s-a întocmit şi supus spre aprobare statul de funcţii al DSP Jud. Suceava
la Ministerul Sănătăţii (146,5 posturi aprobate, 59 functii publice şi 87,5 personal
contractual).
S-au întocmit decizii privind stabilirea drepturilor salariale ca urmare a modificărilor
gradaţiilor, suspendări ale contractului individual de muncă/raport de serviciu, majorări ale
drepturilor salariale pentru recuperarea reducerilor salariale, conform OUG nr.19/2012.
Statele de plată s-au întocmit şi calculat în baza actelor legale şi cu încadrarea în cheltuielile
de personal aprobate pentru anul 2012.
În baza propunerilor din fişele de evaluare, pentru anul 2012 s-a întocmit, planul de
perfecţionare pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual.
Din cei 45 de funcţionari publici din cadrul instituţiei propuşi să urmeze un curs de
perfecţionare în anul 2012, au participat şi absolvit cursuri de perfecţionare, organizate de
furnizori de programe acreditaţi, un numar de 21 funcţionari publici, în următoarele domenii:
managementul administraţiei publice, managementul achiziţiilor publice, managementul
funcţiei publice, contabilitatea instituţiilor publice, resurse umane, comunicare şi relaţii
publice.
De asemenea, medicii şi personalul sanitar susperior au urmat cursuri de perfecţionare
în domenii de specialitate în care îşi desfăşoară activitatea.
Având în vedere că în buget, suma destinată perfecţionării şi instruirii personalului din
cadrul instituţiei, este insuficientă pentru întreg personalul, s-au luat unele măsuri, şi anume:
- participarea la programe de formare organizate şi desfăşurate în cadrul
implementării de proiecte cu finanţare externă (fără cheltuieli din partea
instituţiei);
- angajaţii care au participat la cursuri de perfecţionare, după efectuarea acestora au
prezentat şi celorlaţi salariaţi care lucrează în cadrul aceluiaşi serviciu/domeniu de
activitate, tematica cursului şi problemele discutate; fiecare cerere/solicitare de
perfecţionare a fost analizată şi aprobată în măsura în care conducerea instituţiei a
considerat instruirea necesară şi eficientă în raport cu planul de perfecţionare şi
atribuţiile din fişa postului.
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 şi întrebări.
Au fost eliberate adeverinţe de salariat (privind încadrarea în funcţie, drepturi
salariale, vechimea în muncă/specialitate, stagiu de cotizare, etc).
S-au primit, verificat şi transmis la Ministerul Sănătăţii dosarele medicilor care
s-au înscris la examenul pentru obţinerea gradului de medic specialist, respectiv pentru
obţinerea titlului de medic primar.
În anul 2012 au fost înregistrate, verificate şi trimise la Ministerul Sănătăţii un număr
de 83 de dosare pentru obţinerea certificatelor de conformitate privind recunoaşterea
calificărilor de medic/medic dentist/farmacist/asistent medical/moaşă în statele membre ale
Uniunii Europene (14 medici, 2 farmacişti, 65 asistenţi medicali, 1 kinetoterapeut, 1 moaşă)
şi un număr de 13 cereri pentru eliberarea certificatelor de medic specialist/primar).
S-au verificat îndeplinirea condiţiilor de participare la concursul de intrare în
rezidenţiat pentru 25 de participanţi (5 dosare – sesiunea mai 2012; 20 dosare – sesiunea
3

noiembrie 2012); primindu-se dosarele de înscriere, documentaţie ce s-a transmis la
Ministerul Sănătăţii.
În sesiunea din 25 noiembrie 2012 au fost confirmaţi rezidenţi pe post 37 de candidaţi
în spitalele din judet si în cadrul aparatului propriu, în specialităţi medicale cu adresabilitate
scăzută/deficitare, unde atragerea personalului medical se face cu greutate, posturile fiind
solicitate de unităţile în cauză (33 domeniul medicină; 4 domeniul farmacie).
S-a întocmit corespondenţa/documentaţia, la solicitare, pentru aprobarea detaşării/
întreruperii pregătirii rezidentilor.
S-au aprobat statele de funcţii pentru unităţile din subordine: Serviciul Judeţean de
Ambulanţă Suceava şi Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Suceava.
A fost redactată corespondenţa, în conformitate cu prevederile legale, cu cele două
unităţi din subordine: aprobari privind modificarea statului de funcţii, precizări şi îndrumări
metodologice.
În baza propunerilor Serviciului de Ambulanţă şi spitalelor din judeţ, s-a întocmit şi
transmis la Ministerul Sănătăţii situaţia personalului medico-sanitar pe categorii de personal
(posturi aprobate în statul de funcţii, posturi ocupate, posturi vacante, posturi unice/absolut
necesare a fi ocupate prin concurs).
S-au întocmit situaţii, raportari şi dări de seamă statistice privind personalul şi
drepturile salariale aferente pentru aparatul propriu şi spitale respectiv Serviciul de
Ambulanţă.
În judeţul Suceava, două din cele zece spitale (9 publice şi unul privat) au avut plan de
conformare, respectiv Spitalul Orăşenesc Gura Humorului şi Spitalul Municipal Vatra Dornei.
Prezentăm în tabelul de mai jos, categoria de clasificare a spitalelor din judeţul
Suceava:
Spitale publice
Nr.
Denumire spital
crt.
1
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf.Ioan
cel Nou „ Suceava
2
Spitalul Municipal „Sf.Doctori Cosma
şi Damian” Rădăuţi
3
Spitalul Municipal Fălticeni
4
Spitalul
Municipal
Cîmpulung
Moldovenesc
5
Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret
6
Spitalul de Psihiatrie Cîmpulung
Moldovenesc
7
Spitalul de Boli Cronice Siret
8
Spitalul Municipal Vatra Dornei
9

Spitalul Orăşenesc Gura Humorului

Spitale private
Nr.
Denumire spital
crt.
1
Spitalul Bethesda

Populatie
227195

Nr.
paturi
1200

Categ.
clasificare
III

154815

460

IV

135578
54820

337
265

IV
IV

26895
54820

210
70

V
V

26895
46537

75
190

64831

113

V
IV plan de
conformare
IV plan de
conformare

Populatie

Nr.
paturi
48

Categ.
clasificare
V

2.968 PATURI

TOTAL
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Referitor la cele două spitale cu plan de comformare, respectiv Spitalul Municipal
Vatra Dornei şi Spitalul Orăşenesc Gura Humorului, DSP Suceava a analizat atent fişele de
autoevaluare ce stipulau îndeplinirea criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea în
categoria IV, considerînd că au fost îndeplinite în totalitate planurile de conformare asumate
pană la data de 31.12.2012 şi a propus spre aprobare Ministerului Sănătăţii clasificarea
definitivă a acestora în categoria IV.
În afara spitalelor, în judeţul Suceava funcţionează şi 5 unităţi medico-sociale:
• Unitatea Medico-Socială Broşteni – 25 paturi
• Unitatea Medico-Socială Mălini – 20 paturi
• Unitatea Medico-Socială Vicovu de Sus – 25 paturi
• Unitatea Medico-Socială Dumbrăveni – 25 paturi
• Unitatea Medico-Socială Zvorâştea – 15 paturi.
În aceste centre sunt bine îngrijiţi atât pacienţii – cazuri sociale, cât şi bolnavii cronici.
De asemenea, în judeţ funcţionează un centru de permanenţă în oraşul Vicovu de Sus,
în relaţie contractuală cu CASJ Suceava, cu desfăşurarea activităţii în regim de gardă cu sediul
stabil. Asistenţa medicală este asigurată de 7 medici de familie şi 7 asistenţi medicali. Zonele
acoperite şi populaţia deservită de către centru de permanenţă sunt:
urban - oraşul Vicovu de Sus - 14.771 loc;
rural - com.Putna - 3.770 loc.,
- com. Gălăneşti -2.686 loc.;
total populaţie centru de permanenţă: 21.227 .

Compartimentul juridic
În cadrul Compartimentului Juridic din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană
Suceava activează un consilier juridic ce îndeplineşte atribuţiile stabilite conform prevederilor
legale stipulate în Ordinul Ministerul Sănătăţii Nr. 1078/2010 privind aprobarea
regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de
sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
În anul 2012 activitatea Compartimentului Juridic din cadrul Direcţiei de Sănătate
Publică Judeţeană Suceava a constat în:
asigurarea respectării legii, apărarea proprietăţii publice şi private aflate în
administrarea Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava, a unităţilor din subordine,
precum şi buna gospodărire a mijloacelor materiale şi financiare din patrimoniu;
redactarea de cereri de chemare în judecată, de întâmpinări, de exercitări a căilor de
atac, cu aprobarea conducerii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava;
reprezentarea şi apărarea intereselor persoanei juridice în faţa instanţelor judecătoreşti,
a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de
lege, în baza delegaţiei date de conducerea instituţiei.
cauzele în care instituţia nostră a fost parte, sunt după cum urmează:
• Dosar Nr. 1520/314/2012- „punere sub interdicţie”; pe rol:
• Dosar Nr. 10338/86/2012- „ despăgubiri” Spor calculator eferent funcţionarilor
publici”; pe rol;
• Dosar Nr. 10315/86/2012 - „ despăgubiri” Spor calculator eferent personalului
contractual; pe rol;
• Dosar Nr. 379/2012- „ discriminare privind acordarea sporului pentru calculator
de 15 %;pe rol;
• Dosar Nr. 12802/99/2011- „ suspendare executare act ad-tiv” - spălătorie auto,
vulcanizare şi service auto” Şcheia – Recurs – Curtea de Apel Iaşi;
realizarea evidenţei actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I şi a celor cu caracter general sau privind probleme
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financiar - contabile ce se regăsesc în activitatea Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană
Suceava;
avizarea, la cererea conducerii a actelor care pot angaja răspunderea patrimonială a
persoanei juridice, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice (decizii, copii
„conforme cu originalul”, etc.);
preocuparea de obţinere a titlurilor executorii şi sesizarea directorului exec. adj.
economic în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor
de creanţă, iar pentru realizarea altor drepturi sesizarea organul de executare silită competent,
după caz, dacă se impune;
preocuparea privind luarea măsurilor necesare în vederea întăririi ordinii şi disciplinei,
prevenirea încălcării legislaţiei şi a oricăror altor abateri;
asigurarea de consultanţă juridică compartimentelor din cadrul Direcţiei de Sănătate
Publică Judeţeană Suceava, precum şi a unităţilor sanitare publice din subordine;
asigurarea informării personalului privind actele normative nou apărute din domeniul
de activitate al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava;
îndeplinirea de orice alte lucrări cu caracter juridic - evidenţă:
petiţii/reclamaţii/sesizări, etc.; s-au înregistrat un număr de 206 de petiţii soluţionate, precum
şi un număr de 40 răspunsuri la solicitările diferitelot instituţii (Instituţia Prefectului,
Inspectorate de poliţie, spitale, primării, Ministerul Sănătăţii, alte instituţii, etc.);
reprezentarea intereselor instituţiei în instanţe având ca obiect contestaţii ale
proceselor- verbale de constatare a contravenţiilor, litigii de muncă, etc.;
participarea la comisiile privind inventarierea OI şi MF, atribuirea contractelor de
achziţii publice, etc.;
asigurarea punerii în practică a măsurilor dispuse de instanţă a măsurii obligării la
tratament medical sau internare medicală prevăzute de ART.113/114/ Cod Penal, după cum
urmează:
* un număr de 3 obligări la Măsura de siguranţă a Internării medicală, conform
Art.114
Cod Penal;
* un număr de 11 obligări la Măsura de siguranţă a Tratamentului medical, conform
Art. 113 Cod penal;
participarea în cadrul diferitelor comisii constituite la nivelul instituţiei (comisia de
disciplină, comisia paritară, etc.).
asigurarea evidenţei proceselor – verbale de constatare a contravenţiei: înregistrare,
comunicare şi transmise către AFP sau după caz, către primării, în vederea preluării debitelor
contravenienţilor, de către acestea.
Astfel s-au înregistrat un număr de 55 de amenzi aplicate, după cum urmează:
- Suceava – amenzi aplicate 25, din care 18 achitate conform prevederilor legale stipulate în
Ordonanţa Nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi 7 comunicate, după caz, către primării sau AFP-uri, în vederea
preluării acestora şi a luării în evidenţă, respectiv preluarea debitelor privind contravenienţii
în speţă;
- PLF Vatra Dornei – amenzi aplicate 6, din care 6 achitate;
- PLF Cîmpulung Moldovenesc - amenzi aplicate 8, din care 8 achitate;
- PLF Fălticeni – amenzi aplicate 8, din care 7 achitate şi o amendă comunicată către
Primăria Boroia, în vederea preluării debitului;
- PLF Rădăuţi – amenzi aplicate 8, din care achitate 8.

Compartimentul de audit intern
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În anul 2012, funcţia de audit public intern la Direcţia de Sănătate Publică Suceava, a
fost exercitată la nivel de compartiment, în subordinea directă a conducătorului instituţiei,
cuprinzând 1 post de auditor superior, aprobat şi ocupat. La unităţile din subordine, respectiv
Serviciul Judeţean de Ambulanţă şi Centrul Judeţean de Aparatură Medicală, nu sunt
constituite structuri de audit intern, funcţia de audit intern fiind exercitată de către
compartimentul din cadrul DSP.
Această activitate s-a desfăşurat în baza Planului multianual de audit intern pentru
perioada 2010-2012 şi în baza Planului anual pentru anul 2012. Selectarea misiunilor de audit
s-a făcut ca urmare a evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe sau
operaţiuni.
Misiunile de audit efectuate în anul 2012 au fost:
1. Atribuirea contractelor de achiziţie publică la Direcţia de Sănătate Publică Suceava
2. Activitatea financiar- contabilă la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Suceava
3. Activitatea de implementare şi dezvoltare a sistemului de control intern/managerial în
cadrul Centrului Judeţean de Aparatură Medicală Suceava
4. Analiza activităţii Centrului Judeţean de Aparatură Medicală Suceava în perioada
2009- 2012
Aceste misiuni s-au desfăşurat în baza obiectivelor de audit şi a riscurilor
semnificative identificate pentru activităţile auditate. Ca urmare a desfăşurării acestor misiuni,
compartimentul de audit intern a raportat periodic asupra punctelor forte, asupra problemelor ,
concluziilor şi recomandărilor rezultate.
La nivelul instituţiei a continuat, în anul 2012, procesul de evaluare a stadiului de
implementare a sistemului de control intern/managerial, ceea ce a readus în prim plan
problematica controlului intern şi rolul auditului în evaluarea proceselor de management al
riscurilor, de control şi de guvernanţă.
La nivelul conducerii instituţiei şi a entităţilor din subordine, s-a manifestat un interes
constant privind operaţionalizarea unui sistem de control intern/managerial capabil să ofere
informaţii relevante asupra unor elemente sensibile cu potenţial de risc semnificativ, ce pot
influenţa gradul de îndeplinire a obiectivelor structurilor din cadrul acestora.
În cadrul entităţilor unde a fost creat un cadru organizat privind monitorizarea,
coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării Sistemului de control managerial,
auditul a apreciat conformitatea şi eficienţa activităţilor realizate şi a formulat, acolo unde a
fost cazul, recomandări menite să contribuie la îmbunătăţirea Programului de dezvoltare a
sistemului de control intern/managerial. Cu ocazia fiecărei misiuni de audit realizate, auditul
intern oferă managementului asigurări cu privire la conformitatea şi funcţionalitatea
controlului intern implementat la nivelul activităţilor auditate.

Implementarea sistemului de control managerial
În conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 946/04.07.2005 pentru
aprobarea Codului controlului intern/managerial, prin Decizia nr. 335/16.11.2011, au fost
desemnaţi membrii structurii cu atribuţii privind monitorizarea, coordonarea si îndrumarea
metodologică cu privire la implementarea şi dezvoltarea sistemului de control
intern/managerial din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Suceava.
Membrii structurii au identificat o serie de riscuri legate de desfăşurarea
activităţilor sale, probabilitatea apariţiei acestora, circumstanţele care au favorizat/favorizează
apariţia riscurilor, strategiile adoptate de aceştia pentru diminuarea sau eliminarea riscurilor şi
impactul acestora asupra activităţii din cadrul serviciului/compartimentului.
A fost întocmit un registru centralizat a riscurilor identificate, legate de
desfăşurarea activităţilor fiecărui compartiment sau serviciu, în vederea stabilirii unei strategii
de diminuare şi/sau control a acestora.
Membrii structurii au stabilit direcţiile de acţiune şi conţinutul fiecărui standard,
conform O.M.F.P. nr. 946/2005, în vederea implementării acestora în cadrul fiecărui serviciu
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şi compartiment din cadrul instituţiei. Autoevaluarea sistemului de control intern/managerial
s-a realizat prin completarea, de către fiecare compartiment, a chestionarului de autoevaluare
a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial, cu respectarea
modelului din anexa 4.1 la instrucţiunile O.M.F.P. nr. 946/2005.
Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 31 decembrie 2012, sistemul
de control intern/managerial al Directiei de Sanatate Publica a Judetului Suceava este parţial
conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, cuprinzând
standardele de control intern/managerial la entităţile publice.
În perioada anului 2012 s-a urmărit ca prin deciziile luate, la nivelul instituţiei, să se
asigure implementarea într-o măsură cât mai mare a standardelor de control intern/
managerial.

Biroul de informatică în sănătate publică – Sinteză
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.
Exemplificare - Informare Operativă - Perioada 12 LUNI (2012)
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Cifre absolute
2011
2012
7520
7663
7306
7482
1481
1696
5825
5786
5566
5698
214
181
57
51
18
13
39
38
29
29
35
37
22
14
11
4
4758
4722
2230
2196
1157
1197
21347
22623
2688
2691
74169
75973
38676
39265
1423
1343
8130
8471
12294
12606

Specificaţie

Prevalenţa % locuitori

Născuţi vii
‰ locuitori
Decese Generale
‰ locuitori
Total
Din care :
- în spital
% din total decese
- la domiciliu
% din total decese
- peste 75 ani
% din total decese
Sporul Natural
‰ locuitori
Decese sub un an
‰ născuţi vii
Total
Din care:
- la domiciliu % din total
- în spital % din total
- neonatale precoce (0-6 zile)
- neonatale (0-27 zile)
- post neonatale (peste 28 zile)
Decese 1-4 ani ‰ locuitori 1-4 ani
Gravide
- nou depistate
- rămase în evidenţă
Întreruperi de sarcină
‰ născuţi vii
Decese Materne ‰ născuţi vii
- Diabet zaharat
- Epilepsie
- Hipertensiune arterială
- Cardiopatii ischemice
- Cord pulmonar cronic
- Boli cerebro-vasculare
- Boli pulmonare cronice
obstructive
- Boala ulceroasă
- Ciroze, hepatite cronice
- Insuficienţă renală cronică
- Tumori maligne
- Tuberculoză
- Tulburări mintale
• din care
Dependenţi de
droguri

11680
10970
1984
9259
468
15445
-

11681
11047
2021
9725
417
16102
-

Procente
2011
2012
10,58
10,80
10,28
10,55
20,28
22,66
79,72
77,33
76,18
76,15
0,30
0,25
7,57
6,65
31,58
25,49
68,42
74,50
3,85
3,78
4,65
4,82
2,92
1,82
0,26
0,09
X
X
X
X
153,85
156,20
3,00
3,19
0,37
0,37
10,43
10,71
5,44
5,53
0,20
0,18
1,14
1,19
1,72
1,77
1,64
1,54
0,27
1,30
0,06
2,17
-

1,64
1,55
0,28
1,37
0,05
2,27
-

Serviciul Buget, finante – contabilitate; Serviciul aprovizionare si
mentenanta; Compartimentul achizitii publice
I.

CONTEXTUL ORGANIZATORIC

În anul 2012, conducerea activitatii economico – administrative a fost asigurată de
directorul executiv adjunct economic şi 2 şefi de serviciu.
Activitatea direcţiei, vastă şi complexă, s-a desfăşurat cu eforturi deosebite şi în condiţii
dificile, cauzate, în principal, de următorii factori :
- lipsa de personal datorată imposibilităţii angajării de personal în conformitate cu
cadrul legislativ. Din cele 21 de posturi de execuţie existente în structură, în anul 2012,
1 post a fost vacant şi un alt post a fost ocupat de o persoană aflată în concediu de îngrijire şi
creştere copil în vîrstă de pînă la 2 ani.
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II.

REZULTATE OBŢINUTE

În anul 2012, bugetul DSP a fost aprobat în condiţiile determinate de evoluţiile
economice interne şi externe care au impus adoptarea unei politici de restrângere a
cheltuielilor bugetare, îndeosebi a cheltuielilor de personal şi de abordare mai prudentă a
deficitului bugetului general consolidat.
În aceste condiţii dificile, prin măsurile propuse de MS, s-a reuşit finanţarea la timp şi
la un nivel corespunzător a cheltuielilor proprii, a celor ale instituţiilor din subordine, a
programelor de sănătate, a activităţilor şi acţiunilor prioritare prevăzute a se finanţa de la
bugetul de stat şi din veniturile proprii ale MS.
Printr-o atentă monitorizare şi stabilirea corectă a priorităţilor în finanţare, în perioada
analizată au fost evitate blocajele financiare şi s-au găsit în permanenţă soluţii pentru
asigurarea fondurilor bugetare necesare finanţării acţiunilor noi sau urgente.
În vederea urmăririi atente a cheltuielilor s-a făcut monitorizarea lunară a acestora.
III.

RAPORTUL ACTIVITATII
SERVICIULUI BUGET, FINANTE - CONTABILITATE

Principalele activităţi ale serviciului buget, finanţe-contabilitate în anul 2012, potrivit
responsabilităţilor specifice, s-au referit, îndeosebi la:
A) OBIECTIVE
1. Afişarea pe site-ul direcţiei a proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli
2. Intocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale direcţiei; verificarea, analizarea
şi centralizarea situaţiilor financiare ale unităţilor din subordine, potrivit normelor legale,
răspunzând de realitatea şi exactitatea datelor cuprinse;
3. Elaborarea de propuneri de casare şi transfer de bunuri materiale, si supunerea lor
aprobării directorului executiv adjunct economic, 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 lunară a situaţiei monitorizării cheltuielilor de personal pentru activitatea
proprie şi verificarea 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 efectuării finanţării acţiunilor de sănătate şi a programelor naţionale de
sănătate 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 efectuării 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;
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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 2013 pe baza principalelor strategii
politice şi proiecte prioritare ale Ministerului Sănătăţii.
10. Analizarea, verificarea şi înregistrarea în evidentele contabile a tuturor documentelor
justificative care stau la baza elaborării situaţiilor financiare aferente anului 2012, potrivit
dispoziţiilor legale.
B) RESPECTAREA DISCIPLINEI FINANCIARE
Legislatia generala
Respectarea disciplinei financiar contabile s-a făcut prin aplicarea prevederilor:
- Legii 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi evidenţa şi
raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului 1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice
şi instrucţiuni de aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la controlul
financiar preventiv cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările
ulterioare.
C) BUGETUL D.S.P. Jud. 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 2012 se prezintă astfel:
mii lei

Sursa de finanţare

Buget

Plati

Grad de

alocat

efectuate

utilizare

1

BUGET DE STAT

20.809

20.666

99,31%

2

VENITURI PROPRII ALE MS

26.514

26.453

99,77%

3

VENITURI PROPRII ALE DSP

977

918

93,96%
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BUGET ALOCAT

PLATI EFECTUATE
1
2
3

1
2
3

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 şcolare;
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, cabinete TBC, LSM din structura organizatorică a spitalelor;

d) programe de sănătate derulate de DSP Suceava
mii lei
Program naţional de sănătate

Buget

Plăţi

Grad de

alocat

efectuate

utilizare

1

Profilaxia anemiei feriprive la gravidă

3

2,20

73,33%

2

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

249

248,99

99,99%

33

32,53

98,58%

Profilaxia rahitismului carenţial al
copilului

23

22,81

99,17%

3
4

12

5

Tratament în străinătate

1431

1423,26

99,46%

Fondurile alocate din veniturile proprii ale MS au fost utilizate, îndeosebi pentru:
a) cheltuielile de natura bunurilor şi serviciilor necesare activităţii UPU UPU/SMURD din structura organizatorică a spitalelor;
b) transferurile către bugetele locale pentru finanţarea transferurilor de capital
(aparatură medicală, reparaţii capitale şi investiţii) ;
În anul 2012 pentru transferuri de capital s-au alocat sume la aparatură medicală,
reparaţii capitale la spitale şi investiţii la spitale astfel:
Buget
alocat

Natura investiţiei

Plăţi
efectuate

Grad de
utilizare

1.589

1.586

99,81%

7.580

7.578

99,97%

11.055

11.055

100%

mii lei

2

Aparatură Medicală şi Echipamente
de Comunicaţie în Urgenţă
Reparaţii Capitale

3

Investiţii

1

c) programe nationale de sanatate desfasurate atat de catre DSP, cat si de unitatile
sanitare cu paturi.
1. Programe nationale de sanatate - DSP
In anul 2012 pentru Programele Nationale de sanatate din cadrul Directiei de Sanatate
Publica Suceava a fost alocata suma de 723.000 lei, iar platile au fost in suma de 716,91 mii
lei, astfel:
mii lei
Buget
Plăţi
Grad de
Program national de sanatate
alocat
efectuate
utilizare
1 Supraveghere şi control al bolilor
396
395,98
99.99%
transmisibile prioritare
2
3
4
5
6
7

8

Supravegherea si controlul infectiilor
HIV
Supravegherea si controlul bolilor cu
transmitere sexuala
Supraveghere şi control al
tuberculozei
Supraveghere şi control al infecţiilor
nosocomiale
Monitorizare a factorilor determinanţi
din mediul de viaţă şi muncă
Promovare a sănătăţii şi educaţie
pentru sănătate - promovare a unui stil
de viata sanatos
Promovare a sănătăţii şi educaţie
pentru sănătate - supraveghere a stării
de sănătate a populaţiei
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7

6,87

98,14%

35

34,81

99,46%

50

46,08

92,16%

40

39,18

97,95%

150

149,63

99,75%

35

34,45

98,43%

10

9,91

99,10%

2. Programe nationale de sanatate – unitati transferate autoritatilor publice locale.
In anul 2012 pentru unitatile transferate autoritatilor publice locale a fost alocata suma
de 773.000 lei, iar platile au fost in suma de 754,81 mii lei, astfel:
mii lei
Program national de sanatate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Supraveghere si control al infectiilor
HIV
Supraveghere si control al
tuberculozei
Supraveghere si control al bolilor cu
transmitere sexuala
Tratament al pacientilor cu afectiuni
cardiovasculare
Profilaxie in patologia psihiatrica si
psihosociala
Boli endocrine
Monitorizarea bolnavilor cu
dizabilitati de ambulatie
Profilaxia malnutritiei la copii cu
greutate mica la nastere
Prevenirea deceselor neonatale prin
cresterea accesului la ingrijiri
Monitorizare si evaluare a PN de
sanatate a mamei si copilului
Screening pentru depistarea precoce a
deficientelor de auz la nou nascut
Profilaxia sindromului de
izoimunizare Rh

Buget
alocat
66

Plăţi
efectuate
66,00

Grad de
utilizare
100%

61

60,29

98,84%

10

5,95

59,5%

87

85,56

98.34%

185

180,90

97,78%

20

20,00

100%

12

12,00

100%

77

76,60

99,48%

159

159,00

100%

29

29,00

100%

30

23,00

76,67%

37

36,51

98,68%

Fondurile alocate din veniturile proprii ale DSP au fost utilizate, îndeosebi pentru:
a) cheltuieli de capital pentru DSP Suceava, conform obiectivelor aprobate;
b) bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii;
c) cheltuieli de personal pentru personalul care efectueaza analize la cerere în
laboratoarele instituţiei.

Veniturile totale încasate de DSP Suceava in anul 2012 sunt in suma de 803.049 mii lei
si se compun din:
1. ANALIZE
559.862 lei
2. EXAMEN CURS NFI
84.237 lei
3. ASISTENŢA DE SPECIALITATE
123.750 lei
4. AUTORIZAŢIE SANITARĂ PENTRU RADIAŢII
10.075 lei
5. ASF CU REFERAT DE EVALUARE
3.725 lei
21.400 lei
6. CERTIFICAREA CONFORMITĂŢII
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200.000 lei

100.000 lei
0 lei
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6

În anul 2012, instituţia noastră a fost supusă controlului efectuat de către Curtea de
Conturi a României – Camera de Conturi Suceava, respectiv a fost efectuat auditul financiar
asupra contului de executie bugetara pe anul 2011 şi nu a fost constatată nici o deficienţă.

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 2012, 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 - accidentale sau programate;
- a verificat pe tot parcursul anului repartizarea de materiale din magaziile unităţii, a întocmit
bonurile de consum pentru fiecare solicitator;
- a participat la inventarierea bunurilor şi a mijloacelor fixe din cadrul unităţii;
- în urma inventarierii bunurilor DSP Suceava din anul 2011, s-au întocmit dosarele de casare
pentru mijloace fixe, precum şi pentru bunurile materiale altele decat mijloacele fixe
(obiecte de inventar), care au fost trimise Ministerului Sănătăţii spre aprobare;
- 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.
2. În domeniul aprovizionării
- împreună cu compartimentele de specialitate şi cu cel de achiziţii publice a întocmit caietele
de sarcini pentru lucrări de reparaţii capitale, materiale de birotică, reactivi, materiale sanitare
de laborator, piese de schimb, materiale pentru întreţinerea instalaţiilor şi a clădirilor unităţii;
- a întocmit caietele de sarcini, a participat la organizarea licitaţiilor şi a urmărit derularea
contractelor întocmite cu diverşi furnizori de bunuri materiale de consum, materiale sanitare,
reactivi.
- a urmărit buna desfăşurare a activităţii privind transporturile de materiale sanitare repartizate
din stocul Ministerului Sănătăţii.
15

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 de audit a apei potabile;
- a pregătit documentele solicitate de compartimentul de contabilitate ce însotesc fiecare
factură în momentul în care aceasta se dă la plată;
- a întocmit corespondenţa legată de facturile de la Programele Naţionale, în mare parte şi
legată 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;
- a întocmit lista de investiţii şi împreună cu Compartimentului de achiziţii publice a dus-o la
îndeplinire.

Compartimentul de Achiziţii Publice
- a răspuns la solicitarea tuturor structurilor din cadrul directiei la referatele de necesitate;
- a participat la întocmirea planului anual de achizitii publice pe anul 2012 în baza referatelor
de necesitate de la compartimentele de specialitate din unitatea noastră, pe baza căruia se
planifică şi se prioritizează achizitiile publice;
- a elaborat documentaţia de atribuire pentru achiziţiile publice respectînd dispoziţiile
prevăzute în legislaţia de achiziţii publice în vigoare (elaborarea notelor justificative, selecţia
procedurii în funcţie de pragurile valorice conf. art. 19/124 din OUG 34/2006 cu modificările
şi completările ulterioare, intocmirea referatului privind desemnarea comisiei de evaluare a
ofertelor ; calendarul procedurii şi a documentaţiei de atribuire, publicarea invitatiei de
participare, intocmirea raspunsurilor la solicitările de clarificări şi publicarea acestora pe
SEAP, intocmirea proceselor verbale de deschidere a procedurilor, a raportului si
comunicarilor privind rezultatul de evaluare a procedurii ; intocmirea dosarului de achizitie
publica);
- a aprovizionat celelalte compartimente cu produsele, lucrările si serviciile solicitate de
aceastea prin referate de necesitate si realizarea achizitiilor publice;
- a realizat achiziţii - comenzi efectuate - prin intermediul SEAP, un număr total de 285
achiziţii directe, şi un număr de 2 cereri de ofertă On-line;
- a soluţionat o cerere de ofertă on-line pentru «Benzina fara plumb si motorina euro diesel pe
baza de carnete BCVA» - valoarea contractata fiind de 80.645,16 lei +TVA ;
- a soluţionat o cerere de ofertă on-line pentru «Analizor automat de imunologie echivalent tip
Elisa» - valoarea contractata fiind de 75.911,80 lei +TVA ;
- a acordat asistenta compartimentului juridic privind intocmirea clauzelor contractuale ce fac
obiectul achizitiei (conditiile specifice solicitate in cerintele din documentatiile de atribuire a
achizitiilor );
- a pregătit documentaţiile de atribuire necesare derularii procedurilor de achiziţii preconizate
(conform referatelor de necesitate) pentru anul 2013 ;
- a menţinut relaţii bune cu furnizori in vederea aprovizionării cu produse care să corespundă
calitativ cerinţelor impuse prin referatele de necesitate;
- realizarea achiziţiilor în vederea dotări laboratoarelor cu aparatură de laborator, în
conformitate cu lista de investiţii aprobată primită de la Ministerul Sănătăţii;
- a pus la dispoziţia compartimentului juridic a notificărilor primite din partea Ministerului
Sănătăţii şi a documentaţiilor de atribuire descărcate de pe SEAP pentru întocmirea
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contractelor în vederea achizionării produselor repartizate în urma procedurilor de achiziţii
organizate de către acesta.
- a urmărit respectarea cerinţelor din documentaţia de atribuire pe parcursul derulării
contractelor;
- a pregătit situaţiile si raportărilor solicitate de compartimentul de contabilitate si Curtea de
Conturi Suceava ;
- a intocmit şi transmis raportul privind situaţia achizitiilor publice la nivelul directiei pentru
anul 2012.

Compartimentul de Avize şi Autorizări – sinteză
În cadrul Registrului unic al cabinetelor medicale, în anul precedent au fost înregistraţi
noi furnizori de servicii medicale: 5 cabinete medicale de medicină de familie, 22 cabinete
medicale de medicină dentară, 30 cabinete medicale de alte specialităţi. Conform Ord.MS
nr.1159/2010, au fost eliberate un număr de 3 autorizaţii şi 18 vize anuale pentru examinarea
ambulatorie a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere auto. Conform Ord. M.S.
nr. 979/2004, privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică, au fost eliberate un număr de
34 autorizaţii pentru specialitaţile: biolog, chimist şi kinetoterapeut. În rest activitatea poate fi
rezumată astfel:

Obiectivul/Acţiunea

Notificări – asistenţă de
specialitate în sănătate
publică

Entitatea
implicată în
realizare
Compartimentul
de avize/autorizare

Termen
Finalizare
Permanent

Rezultat Acţiune

- eliberate 595
- respinse 0

ASF conf. Ord. MS
Nr. 1030/2009

- eliberate 109
- respinse 0

Vize anuale

- eliberate 71
- respinse 0

Referate de evaluare,
conf. Ordin MS nr.
1030/2009

- efectuate 97

Buletine expertizare
Medicina muncii

- efectuat 111

Programe naţionale
PN. I - Programe naţionale privind bolile transmisibile
- PN I 1 - Programul naţional de imunizare - de protejare a sănătăţii populaţiei
împotriva principalelor boli prevenibile prin vaccinare, prin respectarea calendarului de
vaccinări la copii s-au realizat următoarele imunizări, după cum urmeaza: 5955 doze BCG la
copii 0-2 ani; 17990 doze Hep.B ped. la copii 0-2 ani; 18655 doze DTP-IPV la copii 0-2 ani;
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6686 doze ROR la copii 0-2 ani; 17960 doze VTA la adulti 15 ani şi peste; 5813 doze DTPa;
6219 doze VPI la elevii din cl.a II-a, 13147 doze VPI la elevii din cl.a III-a.
A fost implementat Registrul 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
lunare, trimestriale şi anuale ale datelor înregistrate în teritoriul arondat DSP Suceava şi
luarea promptă a măsurilor care se impun.
- PN I 2 - Programul national de supraveghere şi control al bolilor transmisibile
(boli transmisibile prioritare, infecţie HIV, tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală) prin:
PN.I.2.1 - Subprogramul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare
- a inclus 153 activităţi
În cursul anului 2012, o incidenţă crescută la nivelul judeşului, cu aspect de epidemie,
au înregistrat urmatoarele afectiuni: rujeola - 134,04%000, rubeola - 107,37 %000 şi meningita
acuta virală -53,61%000 locuitori.
PN.I.2.2 - Subprogramul de supraveghere şi control al infecţiei HIV - a cuprins
următoarele activităţile:
- Au fost testate cu teste ELISA HIV un număr de 170 gravide, din care 0 pozitive
- Au fost testate cu teste rapide HIV un număr de 1108 gravide în maternitate, din care
1 pozitivă
- Au fost efectuate 283 teste rapide HIV la grupele de risc, din care 0 pozitive
- Au fost efectuate 630 teste rapide HIV la alte categorii, din care 14 pozitive
PN.I.2.3 - Subprogramul de supraveghere şi control al tuberculozei - ce are ca
obiectiv menţinerea tendinţei actuale a incidenţei prin tuberculoză, a cuprins activităţile:
- 4727 persoane au fost examinate pentru depistare cazurilor de infecţie/îmbolnăvire
de tuberculoză;
- 205 persoane beneficiază de chimioprofilaxie
- 62 vizite de supravizare în teritoriu efectuate de medicii specialişti
PN.I.2.4 - Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor cu transmitere sexuală
- obiectivul fiind scăderea incidenţei bolilor cu transmitere sexuală şi a sifilisului congenital, a
cuprins activităţile:
- Au fost testate serologic gratuit pentru depistarea sifilisului un număr de 296 gravide,
din care 5 au fost depistate pozitive şi au beneficiat de tratament gratuit
- Au fost testate VDRL cantitativ pentru depistarea sifilisului congenital un număr de 2
cupluri mamă-nou născut
- Au fost diagnosticate cu sifilis şi tratate gratuit un număr de 41 persoane neasigurate,
- Au fost diagnosticate cu gonoree 27 persoane neasigurate şi tratate gratuit un număr
de 24 persoane neasigurate
- PN.I. 3 Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale
şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistentei - având ca obiectiv
supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale
- S-a urmărit creşterea calităţii serviciilor medicale în spitale prin îmbunatatirea
managementului infecţiilor nosocomiale. În cadrul acestui obiectiv de activitate s-au depistat
în cursul anului 2012 un număr de 215 cazuri infecţii nosocomiale în sistem de rutină, din
care 104 cazuri au fost investigate cu laboratorul.
- S-au eliberat 63 notificări pt. asistenţă de specialitate, 19 notificări pentru certificarea
conformităţii, 146 autorizaţii sanitare de funcţionare, 69 vize anuale privind obiectivele
medico-sanitare.
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PN. II - Programului Naţional de Monitorizare a Factorilor
Determinanţi din Mediul de Viaţă şi Munca
PN II 1. Subprogramul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea
imbolnavirilor asociate factorilor de risc determinanti din mediul de viata si munca ,
care a avut următoarele obiective :
- Obiectiv 1. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de
risc din mediul de viaţă, au fost efectuate actiuni specifice dupa cum urmeaza:
- Supravegherea calităţii apei potabile, în cadrul acestui obiectiv au fost recoltate din
reţelele de apă potabilă din mediul urban şi rural, apă de îmbăiere din bazine de înot şi piscine
de pe teritoriul judeţului Suceava, probe ce au fost analizate prin laboratoarele de chimie şi
bacteriologie a DSP Suceava
În cadrul acţiunii de monitorizare a cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă
generată de apa de fântână, în cursul anului 2012 în judeţul Suceava a fost înregistrate 1 caz
de methemoglobinemie acută infantilă, pentru care au fost completate fişa A şi B de raportare
a cazului, precum şi au fost recoltate probe de apă de fântână..
- Supravegherea calităţii aerului în judeţul Suceava a fost realizată prin recoltarea
unui număr de 120 probe de aer pentru determinarea pulberilor sedimentabile, nefiind
înregistrate depăşiri.
- Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate – altele decât apele minerale naturale sau
decât apele de izvor, a fost realizată în anul 2012 prin recoltarea de probe de apă de la sursă,
înainte de îmbuteliere şi de produs finit pentru determinări chimice, microbiologice,
radiologice şi determinări de metale ce au fost efectuate în colaborare cu CRSP Tg.Mureş,
conform metodologiei.
- Monitorizarea calităţii apei balneare din staţiunile balneare şi centrele de tratament
de pe teritoriul ţării, în cadrul acestei acţiunii au fost întocmite 2 chestionare privind cele
două baze de tratament din staţiunea Vatra Dornei, din judeţul Suceava, precum şi au fost
recoltate 5 probe de apă balneară (sursă şi câte 2 vane din fiecare complex de tratament)
pentru determinări chimice, microbiologice şi toxicologice, determinările toxicologice fiind
efectuate în colaborare cu CRSP Tg.Mureş, probe ce au fost corespunzătoare.
- Program de evaluare a calitatii apei potabile din Romania furnizata de sistemele de
aprovizionare mici care deservesc mai putin de 5000 de persoane, în cadrul programului au
fost luate în studiu 2 sisteme de aprovizionare mici pentru care au fost completate fişe de
caracteristici – staţie de tratare şi reţea de distribuţie, şi au fost recoltate 4 probe de apă, în
două etape, conform metodologiei.
- Evaluarea riscului pentru sănătate în expunerea la solul poluat chimic şi
microbiologic a fost realizată prin selectarea a 2 puncte de recoltare (un teren agricol şi un
punct identic cu unul din anul precedent) şi recoltarea a 2 probe de sol pentru determinări
chimice, determinări efectuate în colaborare cu CRSP Iaşi, conform metodologiei.
În cursul anului 2012 au fost întocmite un număr de 168 notificări pentru asistenţă de
specialitate, 36 notificari privind certificarea conformităţii şi eliberate un număr de 5 ASF cu
referat de evaluare, 1 ASF în baza declaraţiei pe propria răspundere, şi 111 notificări eliberate
ca negaţie privind necesitatea evaluării conformităţii, conform Ord MS nr. 1030/2009.

PN II 2. Subprogramul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea
îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie
Obiectivul: Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc
alimentari
- Evaluarea factorilor de risc din materialele ce vin în contact cu alimentele au fost
catagrafiate unităţile de producţie alimentară şi efectuate un număr de 4 activităţi de
supraveghere în unităţile luate în studiu. Au fost recoltate un număr de 10 probe urmărindu-se
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migrarea globala din materialele recoltate în alimente, şi au fost obţinute rezultate
corespunzătoare;
- Evaluarea concentraţiei de iod din sarea iodată pentru consumul uman au fost
efectuate activităţi de supraveghere în unităţi de panificaţie, alimentaţie publică, depozite si
unităţi de desfacere recoltandu-se un număr de 74 probe de sare, dintre care 51 probe de la
salina Cacica. Au fost efectuate un număr de 250 analize rezultand un procent de 16,8% probe
necorespunzătoare.
- Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinaţie nutriţională
specială, au fost luate in supraveghere un numar de 3 unitati şi au fost recoltate un număr de 3
probe care corespund în ceea ce priveşte conţinutul în metale grele (Pb, Cd şi Hg) şi pesticide
(organoclorurate şi organofosforice);
- Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii au fost efectuate un număr de 12
activităţi de supraveghere în unităţi de desfacere urmărindu-se produsele provenite din Asia,
recoltându-se o probă de usturoi uscat granulat din China şi o probă de piper negru boabe din
Vietnam – rezultatul analizelor fiind „neiradiate”;
- Monitorizarea suplimentelor alimentare au fost efectuate un număr de 4 activitati de
supraveghere în unităţile de producţie şi de distribuţie luate în studiu. Au fost recoltate 4
probe ce au fost analizate în ceea ce priveşte continutul de metale grele si pesticide. Totodată
a fost supravegheată completarea unui număr de 60 de chestionare privind consumul acestor
produse de către populaţia eşantionată;
- Monitorizarea apelor minerale îmbuteliate au fost luate în studiu 7 surse de apă
minerală naturală şi 3 unităţi de îmbuteliere apă minerală naturală, recoltându-se un număr de
16 probe (7 probe de la surse şi 9 probe produs finit) la care au fost efectuate analize fizicochimice, bacteriologice şi radiologice, probele analizate fiind corespunzătoare;
- Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe au fost
monitorizate un numar de 23 de unitati, catalogându-se un numar de 69 de produse. A fost
supravegheată completarea unui număr de 45 chestionare privind consumul acestor alimente
de către populaţia eşantionată. De la unităţile monitorizate au fost catalogate produse din
cereale şi derivate, produse lactate, băuturi energizante şi sucuri din fructe şi legume;
- Monitorizare a coloranţilor sintetici din băuturi alcoolice şi nealcoolice, în cadrul
acţiunii au fost luate în studiu 3 unităţi de distribuţie (1 – băuturi răcoritoare, 2 – băuturi
alcoolice) şi au foat recoltate 10 probe pentru determinarea coloranţilor sintetici (5 probe
băuturi alcoolice şi 5 probe băuturi răcoritoare);
- Evaluarea stării de nutriţie a populaţiei în cadrul acestei acţiuni a fost luat în studiu
un lot de 50 de subiecţi aleşi prin tehnica pasului din gospodăriile unei localităţi rurale
(Siminicea) ţinându-se cont de vârsta şi sexul acestora. A fost evaluată dieta personală a
fiecăruia într-un interval de 24 de ore prin metoda interviului, făcându-se totodată măsurători
antropomentrice şi investigaţii de laborator. Au fost întocmite 50 fişe de ancheta;
În cursul anului 2012 pe teritoriul judeţului nu au fost înregistrate focare de T.I.A.
În cursul anului 2012 au fost eliberate un număr de 5 ASF cu referat de evaluare, 1
ASF în baza declaraţiei pe propria răspundere, 1 viză anuală a ASF conf Ord MS 1030/2009.
Au mai fost întocmite un număr de 441 notificări – asistenţă de specialitate, 82 notificari
privind certificarea conformităţii conf. Ord MS 1030/2009, 115 notificări eliberate ca negaţie
privind necesitatea evaluării conformităţii. Au fost recoltate un număr de 149 probe de
salubritate la solicitare.
Probele recoltate în cadrul activităţilor de monitorizare desfăşurate la nivelul DSP
Suceava prin Compartimentele de supraveghere şi Serviciul de control în sănătate publică, au
fost analizate prin laboratoarele de chimie, microbiologie şi din cadrul DSP Suceava, astfel
fiind efectuate prin Laboratoarele de chimie un număr de 19922 analize apă potabilă reţea din
mediul urban, mediul rural şi apă de fântână la un număr de 5347 probe apă potabilă, 313
analize la un număr de 52 probe de ape minerale şi plate îmbuteliate, 612 analize apă de
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îmbăiere în zone amenajate la un număr de 182 probe, 104 analize aer atmosferic la un număr
de 104 probe, 1922 analize produse alimentare la un număr de 650 probe.
Prin Laboratoarele de microbiologie fiind efectuate un număr de 12256 analize apă potabilă
(apă potabilă reţea mediul urban, mediul rural şi fântâni) la un număr de 5469 probe, 675
analize la un număr de 106 probe de ape minerale şi plate îmbuteliate, 624 analize apă de
îmbăiere în zone amenajate, respectiv bazine de înot şi piscine particulare la un număr de 197
probe. În cadrul monitorizării factorilor de mediu din unităţile alimentare au fost efectuate
1939 analize la un număr de 748 probe de salubritate şi 1152 analize la un număr de 485
probe produse alimentare în cadrul monitorizării calităţii nutritive şi a contaminării
microbiologice ale alimentelor. În cadrul Programului de prevenire şi control al infecţiilor
nosocomiale au fost analizate un număr de 3285 probe (suprafete, aeromicroflora, personal,
sterilitate, ape barbotare) cu efectuarea a unui număr de 7160 analize cu efectuarea a 363
antibiograme. În cadrul supravegherii focarelor de boli transmisibile au fost analizate 10900
probe (coproculturi, exudate) cu efectuarea a 25506 analize şi investigate 916 probe
bacteriologice (uroculturi, infecţii micotice, coproparazitologice) cu efectuarea a 507
antibiograme. În cadrul monitorizării factorilor de mediu din unităţile de învăţământ şi mediul
de muncă au fost investigate 63 de probe salubritate cu efectuarea de 162 analize.
- Obiectiv 2. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor
ionizante, s-au derulat prin Laboratorul de Igiena Radiaţiilor Ionizante Suceava, autorizat
C.N.C.A.N. şi notificat, care îşi desfăşoară activitatea pe aria a doua judeţe Suceava şi
Botoşani. În anul 2012 în cadrul activităţii de supraveghere din punct de vedere sanitar
practici radiologice în judeţul Suceava s-au desfăşurat 9 acţiuni specifice de evaluare a
efectelor radiaţiilor ionizante pentru starea de sănătate şi conform Ord.MS nr. 1030/2009 au
fost autorizate 34 unităţi, iar 1 a primit viza anuală. În supravegherea laboratorului există un
număr total de 75 unităţi din care 63 unităţi sanitare şi 12 unităţi industriale, în cadrul cărora
îşi desfăşoară activitatea un număr total de 989 de expuşi profesional dintre care 279 în
sectorul medical, din care 98
sunt bărbaţi şi 181 femei, şi 710 în unităţi în sectorul
industrial, din care 629 sunt bărbaţi şi 81 femei.
Au fost efectuate un număr de 156 controale igienico-sanitare şi de radioprotecţie, în cadrul
cărora a fost verificată din punct de vedere a radiaţiilor aparatura din dotarea unităţilor. Nici o
persoană din cele expuse profesional la radiaţii ionizante avute în supraveghere nu au
prezentat modificări ale stării de sănătate datorate radiaţiilor. Au fost emise 76 buletine
expertizări.
În cadrul activităţii de supravegherea radioactivităţii apei potabile şi alimentului, în cursul
anului 2012 au fost efectuate un număr de 189 analize apă potabilă reţea din mediul urban,
rural şi fântâni pentru un număr de 96 probe, 50 analize pentru 25 probe ape minerale si plate
imbuteliate, 64 analize aer atmosferic pentru 40 probe, 118 analize pentru 61 probe de
produse alimentare
- Obiectiv 3. Activitati de protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate
factorilor de risc ocupationali, pentru atingerea căruia în cursul anului 2012 s-au desfăşurat
3 acţiuni specifice de evaluare a îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de
muncă, în cadrul monitorizării şi inspecţiei factorilor de risc ocupaţional s-au efectuat un
număr de 315 acţiuni la unităţile de pe raza judeţului Suceava.
În urma semnalizărilor de la spitalele de recuperare şi refacere a capacităţii de muncă
(medicina muncii) din judeţ şi din ţară a fost cercetat caracterul de boală profesională şi luate
în evidenţă, un număr de 15 de cazuri de boală profesională care au fost raportate către
Institutul de Sănătate Publică Bucureşti şi Casa Judeţeană de Pensii.
S-au efectuat determinări de noxe fizice respectiv determinări de zgomot, microclimat
şi iluminat în vederea evaluării condiţiilor de muncă şi impactul acestora asupra organismului,
respectiv 317 determinări de zgomot, 82 determinări de microclimat şi 32 determinări de
iluminat.

21

S-a monitorizat incidenţa bolilor profesionale şi absenteismul medical prin boală
profesională astfel că în cursul anului 2012 s-au înregistrat un număr de 317 de zile de
absenteism, având drept cauze diferite afecţiuni de boală profesională.
În cadrul controalelor privind factorii de risc din mediu de muncă s-au întreprins un
numar de 282 de acţiuni.
S-au evaluat Factorii de risc maternali privind protecţia maternităţii la locul de muncă
în vederea asigurării unor condiţii optime a stării fiziologice a femeilor garvide la un numar de
57 gravide.
În vederea supravegherii condiţiilor igienico-sanitare, a monitorizării condiţiilor de
muncă şi a evaluării impactului noxelor asupra sănătăţii personalului din întreprinderi au fost
efectuate un număr de 207 acţiuni.
Au fost verificate şi aprobate cu aviz favorabil un număr de 75 proiecte de construire
de diferite obiective industriale şi de prestări servicii. Au fost eliberate nu număr de 3
notificări de certificare a conformităţii şi 37 notificări ca negaţie privind necesitatea evaluării
conformităţii
S-au evaluat şi s-au expertizat condiţiile de muncă în vederea obţinerii de sporuri la
salariile de bază atât pe raza judeţului Suceava şi Botoşani în colaborare cu inspectorii de la
Inspectoratul Teritorial de Muncă la un număr de 111 buletine de expertizare.
S-au întreprins acţiuni de evaluare a condiţiilor de muncă şi măsurarea existenţei
noxelor în colaborare cu inspectorii de la ITM Suceava în întreprinderile de pe raza judeţului
unde există condiţii deosebite respectiv SC Stimas SA, Termica, Calcarul SA etc.
S-a participat la acţiuni comune cu organismele de inspecţie din cadrul instituţiei
noastre în vederea soluţionării reclamaţiilor cu impact fonic asupra mediului de viaţă a
populaţiei.
Se fac raportări statistice lunare, trimestriale, anuale care se raportează la nivel de
unitate şi minister, se centralizează trimestrial incapacitatea temporară de muncă la unităţile de
pe raza judeţului.
S-au desfăşurat activităţi de protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate
factorilor de risc ocupaţionali, fiind investigate cu laboratorul de toxicologie din cadrul DSP
Suceava, un număr de 364 posturi de muncă, fiind prelevate din mediul de muncă un număr
de 1239 probe pentru care s-au efectuat un număr de 1239 analize toxicologice şi 30 analize
biotoxicologice.
În cursul anului 2012 activitatea de inspecţie sanitară s-a concretizat într-un număr
total de 11649 de controale efectuate, dintre care:
- 4496 controale desfăşurate în unităţile cu profil alimentar
- 1069 controale în unităţi sanitare,
- 914 controale în unităţi de învăţământ
- 93 controale în mediul de muncă
- 287 controale în unităţi de prestări servicii, zone de locuit, unităţi de mică industrie,
staţii de epurare a apelor uzate, instalaţii de depozitare, prelucrare şi neutralizare a deşeurilor
solide menajere, unitati comerciale
- 593 controale în unităţi cu profil cosmetic, fiind efectuate 2351 controale pe tipuri de
produs cosmetic
- 1190 controale în unităţi cu profil biocid, fiind efectuate 796 controale pe tipuri de
produs biocid
- 2758 controale au fost efectuate vizând fumatul în spaţiile publice şi în unităţi care
comercializează produse din tutun, precum şi pentru inscripţionarea produselor din tutun,.
- 248 controale în sector turism cuprinzând unităţi de turism, piscine şi ştranduri.
De asemenea, au mai fost efectuate 28 controale pentru monitorizarea apei potabile
privind sursele de apă, cuprinzând 13 controale privind instalaţiile centrale şi cele locale, şi 15
în vederea soluţionării unor sesizări privind sursele de apă, fiind recoltate 90 probe apă.
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Deficienţele de funcţionare constatate cu ocazia controalelor efectuate au fost
sancţionate, în funcţie de gradul de risc evaluat, prin aplicarea a 665 de sancţiuni din care:
- 61 amenzi în valoare totală de 104600 lei;
- 8 suspendări temporare de activitate în diferite obiective;
- 596 avertismente.
Activitatea desfăşurată în baza solicitărilor transmise prin sistemul rapid de alertă, a
cuprins un număr de 21 acţiuni din care 15 au urmărit depistarea şi retragerea de la
comercializare a unor suplimente alimentare, 3 acţiuni au urmărit produse cosmetice, 2 acţiuni
au urmărit produse alimentare – băuturi alcoolice, 1 acţiune privind materialele în contact cu
alimentul
Au fost soluţionate un număr de 229 sesizări înregistrate pe parcursul anului 2012, în acest
sens fiind organizate un număr de 24 acţiuni comune cu alte autorităţi.
Un număr de 7 acţiuni de control au fost desfăşurate împreună cu: Instituţia Prefectului
Suceava, O.J.P.C. Suceava, A.N.M. Suceava, G.N.M. Suceava, Jandarmeria Suceava, Poliţia
Suceava, I.S.U. Suceava, DSVSA Suceava, Primăria Suceava, Primăria Fălticeni,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Ministerului Turismului.
Acţiunile de inspecţie desfăşurate au fost completate cu un număr de 406 acţiuni de
îndrumare şi consultanţă.

PN. IV- Programele nationale de boli netransmisibile
- PN IV 1. Programul naţional privind tratamentul pacienţilor cu afecţiuni
cardiovasculare în cadrul căruia la nivelul judeţului au fost trataţi prin intervenţii de
chirurgie vasculară un număr de 203 bolnavi
- PN IV 2. Programul naţional de oncologie în cadrul căruia prin
PN.IV.2.2.1 - Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinare
HPV - derulat în anul 2012, au fost administrate un număr de 122 doze vaccin HPV.
- PN.IV.3 Programul naţional de sănătate mintală
PN.IV.2.3.1 - Subprogramul de profilaxie in patologia psihiatrica si psihosociala –, sa derulat prin următoarele 4 unităţi sanitare din judeţ: Spitalul jud.de urgenţă “Sf.Ioan cel
Nou”Suceava, Spitalul de psihiatrie Cîmpulung Moldovenesc, Spitalul mun. “Sf.Doctori
Cosma şi Damian” Rădăuţi şi Spitalul de psihiatrie cronici Siret.
Spitalul jud. de urgenţă “Sf.Ioan cel Nou” Suceava a achiziţionat materiale pentru
activităţi de terapie prin artă, terapie prin modelare, activităţi de croitorie şi tricotaj,
confectionarea obiectelor de artizanat şi decorative, activităţi de gradinărit, activităţi
gospodăreşti, activităţi de relaxare şi educţie fizică.
În cadrul Spitalului de psihiatrie Cîmpulung-Moldovenesc, s-au desfăşurat activităţi
alternative terapeutice (terapie individuală, de grup, de cuplu, de relaxare, consiliere
terapeutică, cultterapie, croitorie, pictură, ceramică, atelier pielărie), activităţi recreative
(meloterapie, dans therapeutic, film, plimbare, jocuri), terapie ocupaţională şi activităţi
gospodareşti, cursuri de instruire.
Spitalul mun. “Sf.Doctori Cosma şi Damian” Rădăuţi a materiale pentru Centrul de
sănătate.
În cadrul Spitalului de psihiatrie cronici Siret s-au desfăşurat activităţi de prelucrare a
lemnului, activităţi de patiserie, activităţi de tip agricol şi horticol, activităţi de art-terapie,
activităţi de croitorie, activităţi de terapie ocupatională şi socializare.
În anul 2012 au fost incluşi în aceste programe intraspitaliceşti de reabilitare
psihosocială un număr de 1405 pacienţi
PN.IV.7 Programul naţional de boli endocrine – prin obiectivul depistarea activă,
diagnosticarea, prevenirea complicaţiilor patologiei induse de carenţşa iodată (guşă), în cursul
anului 2012 au fost investigaţi 175 bolnavi cu disfuncţie tiroidiană.
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PN.IV.10., Programul naţional de urgenţă prespitalicească – s-a derulat în anul
2012 prin Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava, s-au format la cursuri de perfecţionare
medicină de urgentă 3 medici. În prezent parcul auto activ al Serviciului de ambulanţă are un
număr total de 50 ambulanţe active, din care: 2 ambulanţe tip C2 (terapie intensivă); 24
ambulanţe tip B1/2 (asistenţă de urgenţă); 6 ambulanţe tip A2 şi 16 ambulanţe tip A1
(transport pacienţi); 4 ambulanţe tip ACD (consultaţii la domiciliu). Parcul auto fiind format
dintr-un număr total de 52 ambulanţe, 2 ambulanţe staţionează pentru casare.
La finele anului 2011, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava a fost dotat cu 3
ambulanţe noi de tip B1/21.
În momentul de faţă funcţionează Centrul de permanenţă în oraşul Vicovul de Sus,
având arondate localităţile Vicovul de Jos, Putna şi Gălăneşti, şi dispeceratul integrat la ISU
Suceava.
PN. IV 11 Programul naţional de monitorizare activă a bolnavilor cu dizabilităţi
de ambulaţie (copii şi adulţi) cu obiectivul realizarea, implementarea şi managementul
Registrului naţional al bolnavilor cu dizabilităţi de ambulaţie (copii şi adulţi), în cursul anului
2012 au fost introduse în registru naţional 422 persoane cu dizabilităţi de ambulaţie

PN. V Programului naţional de evaluare şi promovare a
sănătăţii şi educaţie pentru sănătate
PN.V.5.1.,Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos – derulat la
nivelul DSP Suceava prin Compartimentul de promovare a sănătăţii, a cuprins:
- 17 campanii I.E.C. (informare, educare, comunicare) pentru celebrarea zilelor mondiale /
europene a unor probleme de sănătate specifice,
- 226 de acţiuni care s-au desfăşurat sub forma de: conferinţe de presă, articole şi comunicate
de presă, intervenţii în mass – media, acţiuni de măsurare a tensiunii arteriale, glicemiei,
colesterolului, trigliceride, ateliere cu asistenţii medicali comunitari, ateliere de instruire a
mediatorilor sanitari, intervenţii de educaţie în şcoli, licee şi unităţi de învăţământ superior,
întruniri cu autorităţile locale, acţiuni educativ sanitare, concursuri şi expoziţii de desene,
concursuri sportive, de dans şi compoziţie muzicală, distribuire de broşuri şi materiale
informative de educaţie sanitară.
Activităţile au fost organizate în colaborare şi parteneriat cu: Direcţia judeţeană pentru Tineret
şi Sport Suceava, Asociaţia Judeţeană de Nataţie Suceava, Spital Jud. de Urgenţă “Sf Ioan cel
Nou” Suceava, Centru de Consiliere şi testare HIV/SIDA Suceava, DGASP Suceava,
CEPECA Suceava, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane Suceava, IPJ
Suceava, Red Ribbon Suceava. Au fost realizate tipărituri şi materiale promoţionale.
PN.V.5.3 - Supravegherea stării de sănătate a populaţiei - în anul 2012, Colectivul
de Medicină Şcolară al Compartimentului de Evaluare Factori de Risc din Mediu de Viaţă şi
Muncă al D.S.P.Suceava şi-a desfăşurat activitatea în cadrul:
Obiectiv 1: Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor.
S-au desfăşurat următoarele activităţi :
şi
raportarea
1. Implementarea
metodologiilor,
monitorizarea,evaluarea
implementării metodologiilor de supraveghere şi monitorizare a dezvoltării fizice
a copiilor şi tinerilor prin:
– examen de bilanţ
Examenul medical de bilanţ se efectuează preşcolarilor din grupa mică, elevilor din cl.I,
IV, VIII, XII şi ultimul an de şcoală profesională. În mediul urban este realizat de personalul
cabinetelor şcolare, iar în mediul rural de medicii de familie. Analiza datelor rezultate a fost
înscrisa in centralizatoarele de 54 de cazuri de boala si trimisă la Centrul Regional de Sanatate
Publica Iaşi si Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucuresti.
În mediul urban au fost examinaţi 18 224 copii şi tineri, iar principalele afecţiuni depistate
au fost : obezitatea de cauză neendocrină – 513 cazuri; vicii de refracţie - 301 cazuri;
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afecţiuni cronice ale amigdalelor şi vegetaţiilor adenoide – 122 cazuri; deformări câştigate ale
coloanei vertebrale-102 cazuri; tulburări de vorbire - 84 cazuri; sechele rahitism – 63 cazuri.
În mediul rural au fost examinaţi 12 305 copii şi tineri, afecţiunile depistate fiind: afecţiuni
cronice ale amigdalelor şi vegetaţiilor adenoide – 277 cazuri; anemii cronice prin carenţă de
fier – 178 cazuri; sechele de rahitism – 167 cazuri; vicii de refracţie - 127 cazuri; tulburari de
vorbire – 101 cazuri; obezitate de cauză neendocrină – 89 cazuri.
– dispensarizare
Dispensarizarea bolilor cronice (mediu urban) efectuată copiilor şi tinerilor cu vârste
cuprinse între 0-19 ani, a relevat următoarele afecţiuni: obezitate de cauză neendocrina - 452
cazuri; vicii de refracţie – 446 cazuri; vicii de postură – 284 cazuri; spasmofilie – 250 cazuri;
astm bronşic – 133 cazuri.Au fost examinati 44 992 copii si tineri.
– triaj epidemiologic
Organizarea, controlul şi supravegherea triajului epidemiologic s-a efectuat după fiecare
vacanţă şcolară, atît în mediul urban cât şi în mediul rural, conform Ord. MS 1955/1995(art.
19). S-au urmărit boli ca : hepatita, meningita, scarlatina, angina, BDA, scabia, pediculoza,
micozele. Au fost examinaţi 101 824 de copii şi tineri, din care: 53979 in mediul urban şi
47845 in mediul rural. Pe primele locuri, ca număr de cazuri de boli depistate se află :
anginele, micozele, pediculoza şi scabia.
Elevii depistaţi cu scabie şi pediculoză, precum şi cei la care în urma recoltării de exudate
faringiene s-a izolat streptococul beta-hemolitic grup A, au beneficiat de tratament gratuit prin
DSP Suceava.
Situaţiile detaliate (numar de afectiuni pe tipuri de unitati) au fost trimise la Centrul Regional
de Sănătate Publica din Iasi si Institul Naţional de Sănătate Publică Bucuresti.
– evaluarea profilului de risc psiho-social în comunităţi şcolare
Identificarea factorilor de risc psihologici şi sociali specifici unităţilor de învăţământ ca
prim pas în elaborarea de măsuri ţintite de intervenţie, pentru promovarea unui mediu propice
bunei dezvoltări emoţionale şi sociale s-a desfăşurat pentru anul 2011 în 2 unităţi de
învăţământ din judeţul Suceava. Au fost chestionate 81 de cadre didactice şi 100 de elevi.
Datele primare introduse în format electronic au fost trimise la CRSP Cluj.
– identificarea, cuantificarea şi monitorizarea comportamentelor cu risc pentru
sănătate (droguri, fumat, alcool, comportament alimentar, etc).
Inventarierea factorilor de risc medico-psihologici si economico-sociali cu impact asupra
sanatatii somatice si pshice a elevilor s-a facut in conformitate cu principiile metodologice
stabilite de CDC Atlanta SUA, chestionarele fiind traduse si adaptate pentru Romania. Au
fost cuprinşi în studiu 150 de elevi din clasele VII-XII din municipiul Suceava ( chestionare
cu 48 itemi-YRBSS var.A şi respectiv 87 de itemi – YRBSS var. B ). Datele primare au fost
trimise la Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj şi odată cu primirea interpretarilor,
acestea vor fi trimise Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava.
2. Efectuarea de prestaţii şi servicii de sănătate publică
In anul 2012 au fost eliberate un număr de 20 autorizaţii sanitare de funcţionare, 115 de
notificări privind certificarea conformităţii, s-au acordat 16 consultatii de specialitate în
sănătate publică şi au fost recoltate 264 probe de apă .
3. Instruirea şi formarea profesională în domeniul igienei şcolare şi medicinei şcolare
Au avut loc 2 instruiri de specialitate la UMF Iasi .
4: Elaborarea rapoartelor anuale privind starea de sănătate a copiilor şi tinerilor
Pentru fiecare acţiune, după finalizarea colectării datelor primare, acestea au fost
centralizare şi trimise la centrele regionale de sănătate publică.
5: Valorificarea şi diseminarea rezultatelor către populaţie şi decidenţi
25

Prin intermediul mijloacelor mass-media au fost făcute cunoscute rezultatele acţiunilor
privind starea de sănătate a copiilor si tinerilor din judeţul Suceava.
6: Alte activitaţi destinate priorităţilor locale.

PN. VI - Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului
PN.VI. 1 - Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi
copilului - urmărindu-se:
- profilaxia anemiei feriprive la gravida, un număr de 1674 gravide au beneficiat de
administrare profilactică a preparatelor de fier:
- profilaxia distrofiei la copiii cu varsta cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiaza de
lapte matern, prin administrare de lapte praf, au fost beneficiari 1025 copii;
- profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere, în cadrul Spitalului Judeţean
de Urgenţă “Sf. Ioan cel Nou” Suceava, Spitalului municipal Fălticeni, Spitalului municipal
Rădăuţi “Sf.Doctori Cosma şi Damian”, Spitalului municipal Cîmpulung-Moldovenesc şi
Spitalului municipal Vatra Dornei, un număr de 9419 copii au beneficiat de produse dietetice
specifice şi produse medicamentoase necesare prevenirii malnutriţiei, formule de lapte prafmedicament pentru prematuri si dismaturi;
- profilaxia anemiei feriprive la sugar, 3585 copii beneficiari de administrare profilactica a
preparatelor de fier;
- profilaxia rahitismului carenţial al copilului, 4990 copii beneficiari de administrare
profilactica a vitaminei D;
PN.VI. 2 - Subprogramul de sănătate a copilului - urmărindu-se prevenirea
deceselor neonatale prin creşterea accesului la îngrijiri adecvate în unităţi regionale şi de
evaluare a mortalităţii neonatale, au fost beneficiare 2 secţii de terapie intensivă nou-născuţi
cu un număr de 731 nou născuţi beneficiari de activităţile subprogramului; de screeningul
pentru depistarea precoce a deficienţelor de auz în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sf.
Ioan cel Nou” Suceava au beneficiat 2838 copii, din care 2567 nou născuţi normoponderali şi
271 nou născuţi prematuri.
PN.VI. 3 - Subprogramul de sănătate a femeii, urmărindu-se:
- creşterea accesului la serviciile moderne de planificare familială, cuprinde:
- un număr de 110 medici implicaţi în furnizarea de servicii de planificare
familială,
- 1948 utilizatori activi de metode de contracepţie;
- creşterea accesului, calităţii şi eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi
lauză fiind tipărite în formă actualizată 1210 carnete şi fişe pentru supravegherea medicală a
gravidei şi lăuzei;
- profilaxia sindromului de izoimunizare Rh au fost vaccinate cu imunoglobulină specifică
un numar de 190 lăuze Rh negative în următoarele spitale Spitalul Judetean de Urgenţă
“Sfantul Ioan cel Nou” Suceava, Spitalul municipal Fălticeni, Spitalul municipal Rădăuţi,
Spitalul municipal Vatra Dornei, Spitalul municipal Cîmpulung-Moldovenesc.

PN. VII Programul naţional de tratament în străinătate,
Obiectiv: trimiterea la tratament în străinătate a bolnavilor înscrişi pe lista unui medic
de familie, care au parcurs toate nivelurile de acordare a asistenţei medicale (primară şi de
specialitate), şi care au fost spitalizaţi în unităţi sanitare care oferă servicii medicale de înaltă
calitate profesională şi tehnică, dar a căror sănătate nu a fost restabilită.
- În cursul anului 2012, un număr de 5 pacienţi au beneficiat de finanţare pentru
tratament în străinătate.
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Departamentul Supraveghere in Sănătate Publică
Activitate desfăşurată de personal medico-sanitar, medici şi asistenţi medicali (unii fiind parte
şi la activitatea pe programe), distribuiţi terirorial, la sediul central din mun. Suceava şi în 5
(cinci) puncte de lucru fixe (Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Rădăuţi şi
Vatra Dornei). Activitatea lor poate fi rezumată astfel:
Raport al activităţii desfăşurate alta * decît cea de control
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

15

Obiectivul
Nr. controale in domeniul radiatiilor ionizante
Nr. autorizaţii sanitare eliberate în baza declaraţiei pe propria răspundere, conf. Ord.
MS nr. 1030/2009
Nr. solicitări de ASF în baza referatului de evaluare, conf. Ord. MS nr. 1030/2009
Nr. solicitări pt. certificarea conformităţii, conf. Ord. MS nr. 1030/2009
Nr. solicitări pt. asistenţă de specialitate în sănătate publică
Nr. solicitări viză anuală
Nr. notificări eliberate ca negaţie privind necesitatea evaluării conformităţii
Nr. buletine expertizări emise de Comp. Igiena Radiaţiilor
Nr. buletine expertizări emise de Comp. Medicina Muncii
Nr. cazuri înregistrate/declarate de Comp. Medicina Muncii ca risc maternal
Nr. dezinfecţii în focare
Monitorizarea de audit a apei potabile retea - mediul urban:
nr. probe investigate cu lab.chimie
nr. analize
nr. probe investigate cu lab.radiaţii
nr. analize
nr. probe investigate cu lab microbiologie
nr. analize
Monitorizarea de audit a apei potabile retea - mediul rural:
nr. probe investigate cu lab.chimie
nr. analize
nr. probe investigate cu lab.radiaţii
nr. analize
nr. probe investigate cu lab microbiologie
nr. analize
Recoltări apă de fântână
nr. probe investigate cu lab.chimie
nr. analize
nr. probe investigate cu lab.radiaţii
nr. analize
nr. probe investigate cu lab microbiologie
nr. analize
Ape minerale / plate îmbuteliate
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Total
judet
156
109
97
219
595
71
194
76
111
57
141
3997
15887
52
102
3793
8369
901
2351
33
62
1151
2356
449
1684
11
25
525
1539

16

17

18

19

20

21

22
23
24
25

26

nr. probe investigate cu lab chimie
nr. analize
nr. probe investigate cu lab.radiaţii
nr.analize
nr. probe investigate cu lab microbiologie
nr. analize
Analizarea apei de îmbăiere - bazine de înot
nr. probe investigate cu lab.chimie
nr. analize
nr. probe investigate cu lab microbiologie
nr. analize
Analizarea aerului atmosferic
nr. probe investigate cu lab.chimie
nr. analize
nr. probe investigate cu lab.radiaţii
nr. analize
Alte ape (epidemiologie + AVITUM)
nr. probe investigate cu lab microbiologie
nr. analize
Monitorizare produse alimentare program (PN II)
nr. probe investigate cu lab.chimie
nr. analize
nr. probe investigate cu lab.radiaţii
nr. analize
nr. probe investigate cu lab microbiologie
nr. analize
Produse alimentare recoltate de inspecţia sanitară
nr. probe investigate cu lab.chimie
nr. analize
nr. probe investigate cu lab.radiaţii
nr. analize
nr. probe investigate cu lab microbiologie
nr. analize
Analizarea de produse alimentare la solicitare
nr. probe investigate cu lab.chimie
nr. analize
nr. probe investigate cu lab microbiologie
nr. analize
Nr. locuri de munca investigate cu laboratorul de toxicologie
Nr. probe prelevate din mediul de muncă – program - (PN II)
nr. analize toxicologie efectuate
Nr. probe prelevate din mediul de muncă - la solicitare
nr. analize toxicologie efectuate
Nr. coproculturi efectuate - nr. total probe
nr. total analize coproculturi
BDA - sectia boli infectioase + secţia pediatrie - nr.probe
BDA - ambulator - nr. probe
contacti dizenteric - nr. probe
inscriere camine - nr. probe
angajari - nr. probe
control periodic - nr. probe
suspiciune TIA - nr. probe
Nr. exsudate nazofaringiene investigate - nr. total probe
nr. total analize exudate
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52
313
25
50
106
687
186
620
197
624
108
108
40
64
211
667
136
246
52
102
9
24
30
136
9
18
59
182
506
1666
417
946
364
302
302
937
937
6059
16831
1582
862
48
1694
367
1496
10
4841
8675
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28

29

30

angine-sectii boli infectioase - nr. probe
angine ambulator - nr. probe
angine colectivităţi - nr. probe
contacti angine ambulator - nr. probe
contacti angine colectivităţi - nr. probe
inscriere in camine - nr. probe
Nr. probe investigate activ.de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale - nr total
probe
nr. total analize
suprafete - nr. probe
aeromicroflora - nr. probe
personal - nr. probe
sterilitate - nr. probe
antibiograma - nr. probe
alte (precizaţi) - ape barbotoare - nr. probe
Nr. reactii serologice
leptospiroza
HIV
IgM HAV
IgM HBc
Ac HCV
Ag HBs
VDRL
RPR
TPHA
Rubeola Ig M
Alte investigatii bacteriologice
uroculturi
infectii micotice
ex. coproparazitologice
alte - antibiograme
Nr. probe salubritate investigate cu lab microbiologie
sector alimentar (suprafeţe, personal)
nr. probe investigate cu lab microbiologie
nr. analize
sector mediu (suprafete, personal din cadrul unităţilor de învăţământ şi mediu de muncă)
nr. probe investigate cu lab microbiologie
nr. analize

Laboratorul igiena radiaţiilor – Sinteză
Avînd reobţinută Autorizaţie C.N.C.A.N. Nr. VI 1802/2011 prin Notificarea
C.N.C.A.N. Nr. LI 608/2011 .
Trebuie specificat că activitatea laboratorului se desfasoara pe aria a doua judete:
Suceava si Botosani.
Descriere generală - extras:
- Coordonează acrivităţile pentru protejarea sănătăţii populaţiei şi prevenirea efectelor
asociate radiaţiilor ionizante din teritoriul arondat laboratorului.
- Asigură colectarea şi raportarea datelor privind sănătatea populaţiei, în relaţie cu radiatiile
ionizante din teritoriu arondat laboratorului.
- Asigura colectarea şi raportarea datelor privind expunerea profesională la radiaţii ionizante
din unităţile/serviciile cu activitate de profil, din teritoriul arondat laboratorului.
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628
1117
766
167
737
1426
3074
6802
523
248
620
1308
363
12
3187
66
1359
89
87
143
150
359
532
200
202
916
71
25
313
507

748
1939
63
162

- Participă la elaborarea raportului stării de sănătate a comunităţii.
- Efectuează, din proprie initiaţivă sau la cererea terţilor, determinări ale nivelurilor de
radiaţii, precum şi consultanţă de specialitate.
-Controlează aplicarea normelor de securitate nucleară şi igiena radiaţiilor.
-Avizeaza şi autorizează sanitar unităţile în care se desfăşoară practici şi activităţi nucleare.
-Elaborează referatele de evaluare pentru unităţile supuse avizării/autorizării sanitare.
-Verifică respectarea normelor de igiena a radiaţiilor ionizante în unităţile autorizate şi
laboratoarele de profil.
- Participă la elaborarea planurilor de acţiuni privind inplementarea în plan judeţean a acquisului comunitar.
- Participa la elaborarea planului de actiune in caz de catastrofa.
- Intervine in caz de acicdent nuclear sau de urgenta radiologica in teritoriul arondat, etc.
Exemplificăm:
Avizări/autorizări din punct de vedere sanitar, practici radiologice, astfel:
Numar autorizatii sanitare: 13
Numar avize sanitare amplasare/constructie: 6
Numar de buletine de verificare aparate radiologice: 75
I.1.

Obiective Nucleare
Judetul

Suceava
Botosani
TOTAL
GENERAL
Obiectiv Nuclear Major:

Numar Obiective Nulceare
medical
industial
45
10
18
2
63
12

total
55
20
75

altul
-

Exploatarea Miniera Crucea

I.2.

Persoane expuse profesional la Radiatii Ionizante
Judetul
Numar Expusi Profesional
total
medical
industial
Suceava
893
187
706
Botosani
102
98
4
TOTAL GENERAL
995
285
710
Numar depasiri doza raportate de serviciile de
dozimetrie individuala
Numar depasiri doza confirmate prin ancheta
-

Tip echipament

Numar echipamente
TOTAL
Pentru care sa facut
raportarea
29
72
4
44
4

Utilizare

RADIOLOGIE

fluroscopie
radiografie
mamografie
Rx dentar
Tomografie
computerizata
RADIOLOGIE
cardiologica
INTERVENTIONALA noncardiologica

1

Asistenti medicali
194

Altul
8

30

-

Numar total
expuneri
medicale
35505
135210
305
19618
5185

868

Personalul medical aflat in evidenta Laboratorului de Igiena Radiatiilor :
Medici
83

altul
-

Total
285

Serviciul control în sănătate publică – Sinteză
Serviciu distribuit pe aceeaşi structură teritorială (sediu central şi Puncte Fixe de
Lucru teritoriale) avînd în componenţă un număr de 5 (cinci) inspectori [2 medici epidemiologi
(1 la Compartimentul de Control în sănătate publică şi 1 la Compartimentul Controlul calităţii serviciilor
de sănătate publică), 1 medic generalist, 1 bioinginer şi 1 inginer (controlul calităţii alimentelor)]

şi 14

asistenţi medicali de igienă din care 10 pe Compartimentul de Control în sănătate publică şi 4
pe Compartimentul Controlul calităţii serviciilor de sănătate publică.
În rezumat, activitatea pe anul 2012 este:
Controale
Nr.crt.
1

2

3

4

Date
raportate

DOMENIUL / tip
Apa
Numar total controale, din care:
a) instalatii centrale
- producatori
- distribuitori
b) instalatii locale (fantani publice)
Numar probe recoltate:
Turism
a) Numar total unitati de turism
controlate, din care:
b) numar piscine si stranduri controlate
Mediul de viata a populatiei
Numar total controale, din care:
a) zone de locuit
b) unitatile de mica industrie
c) unitati comerciale
d) statii de epurare a apelor uzate
e) colectare si depozitare deseuri
menajere
f) instalatii de depozitare, prelucrare si
neutralizare a deseurilor solide menajere
g) unitati de prestari servicii
h) unitati care comercializeaza haine
second-hand
i) altele
Tutun
a) Numar controale

- total

28
13
10
3
15
90

231
17
287
70
3
94
22
2
1
37
41
17
- pentru fumat in spatiile publice
- in unitati care comercializeaza produse din

31

770
769

tutun
- in unitatile sanitare
- in unitatile de invatamant
b) Sanctiuni, din care:
- numar amenzi contraventionale
- valoare totala amenzi
- valoare amenzi pentru fumat in spatiile
publice
5
6

7

8

9

Mediu de munca
Controale
Cosmetice
a) Numar total controale in unitati,
din care:

b) Controale pe produse cosmetice
c) Probe recoltate
Biocide
a) Numar total controale
din care:

b) Numar controale pe tip de produs
biocid
Invatamant
a) Numar total controale pe unitati
din care:

Recontroale
b) Numar controale pe produs si meniu,
conform Legii 123, din care:
Unitati sanitare, cu exceptia spitalelor
Numar total controale
din care:

- numar total

- unitati de desfacere
- unitati de frizerie, coafura, manechiura,
pedichiura, cosmetica
- unitati de piercing si tatuaj
- unitati de intretinere corporala
- numar total (se mentioneaza separat, in
anexa, numarul pe tipuri de produse)
- numar total

- in unitati de desfacere
- in unitati DDD
- la utilizatori ( unitati sanitare, unitati de
invatamant, unitati de turism, cabinete
infrumusetare, etc.)

452
767
3
3
1500
500
93
593
447
129
2
15
2351
3
1190
391
3

796
24

- unitati pentru anteprescolari si prescolari
- unitati de invatamant primar si gimnazial
- unitati de invatamant liceal
- unitati de invatamant superior (facultati)
- unitati de invatamant special
- ateliere scolare
- unitati de cazare (internate, camine)
- bloc alimentar propriu unitatii
- bloc alimentar externalizat
- unitati de catering
- numar total
- societati comerciale

- unitati de asistenta medicala primara
- unitati de asistenta medicala ambulatorie
- unitati de asistenta de medicina dentara
- unitati de asistenta medicala de urgenta
prespitaliceasca, din care:
- centre de permanenta
- serviciul de ambulanta
- laboratoare de analize medicale

32

904
329
437
49
1
1
22
23
36
3
3
1
9
599
259
77
207
4
1
3
15

10

Numar probe recoltate:
Recontroale
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)
b) Numar total de controale
din care:

11
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c) Numar controale in ambulatoriu
integrat
Recontroale
Unitati de transfuzii
Numar total controale
din care:
Deseuri cu potential contaminant
a) colectare, depozitare deseuri cu
potential contaminant

- unitati de radiologie si imagistica medicala
(se raporteaza numai in cazul controalelor
planificate sau la sesizare)
- societati de turism balnear si de recuperare
- unitati de ingrijiri la domiciliu
- unitati medico-sociale
- unitati de medicina alternativa
- unitati socio-medicale pentru varstnici
(camine pentru batrani)
- numar total
- numar total

9
10
3

- deseuri periculoase
- sterilizare si precautii universale
- bloc alimentar
- sectii cu diferite profiluri

22
25
5
8
4
8

- numar total

13
2

- unitati de transfuzie sanguina din spitale
- centre judetene de transfuzie sanguina

- producatori mici
- producatori mijlocii
- producatori mari
- societati comerciale

Alerte rapide
Numar alerte, din care:
a) Numar total SRAAF, din care:

21
18
1
15
2
3
3

- materiale in contact cu alimentul
- suplimente nutritive
- altele
b) non aliment (RAPEX), din care :
- alte produse
14
15
16
17

Actiuni tematice stabilite de ISS
judetean
Numar sesizari rezolvate
Actiuni de indrumare si consultanta
Actiuni comune cu alte autoritati

5
4
1

298
103
15
1
1

b) transport deseuri periculoase
13

5
7
6
8
2

- numar actiuni

12
229
406
31

- numar actiuni
- numar actiuni

Sancţiuni pe tipuri de unităţi
Producători
primari

Producători
şi
Ambalatori

Distribuitori
şi
transportatori
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Retaileri

Sectorul
de servicii

Producători
primari care vând
direct
consumatorului
final

TOTAL

Numar
avertismente
Numar
amenzi
Valoare
amenzi
Numar
suspendari
de activitate

1

0

6

204

163

5

379

1

3

2

14

31

0

51

3000

4000

3000

14500

47600

0

72.100

0

0

0

6

2

0

8

Sancţiuni pe tipuri de aliment
Alimente cu destinatie nutritionala speciala
pentru diete
2
Numar avertismente

TOTAL
2

Produse cosmetice
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Produs cosmetic controlat
Creme , emulsii, loţiuni şi uleiuri pentru piele
Măşti pentru faţă (cu excepţia produselor care acţionează ca abrazive
superficiale ale pielii pe cale chimică
Săpunuri
Parfumuri
Apă de parfum
Apă de toaletă
Preparate pentru baie şi duş
Depilatoare
Deodorante şi antiprespirante
Produse prntru îngrijirea părului
Produse pentru ras ( creme, spume, loţiuni, etc.)
Produse pentru după ras (balsam, after-shave)
Produse pentru machiaj
Produse pentru demachiat
Produse destinate aplicării pe buze
Produse pentru îngrijirea dinţilor şi a gurii
Produse pentru îngrijirea unghiilor
Produse pentru decorarea unghiilor
Produse pentru plajă

Nr.
produse
controlate
177
10
126
2
1
11
64
2
192
932
51
13
122
35
34
253
72
134
120

Propuneri de îmbunătăţire a activităţii generale
Căutarea unei soluţii de a încadra la Compartimentul Audit public intern a încă unei
persoane cu expertiză în domeniu, ce ar putea înlătura neajunsul de personal şi punerea în
aplicare a prevederilor Legii 672/2002, republicată, privind auditul public intern, care
defineşte compartimentul de audit public intern – structură funcţională de bază a auditului
public intern care, poate fi „direcţie generală, direcţie, serviciu, birou sau compartiment cu
minimum 2 auditori interni, angajaţi cu normă întreagă”.
Continuarea discuţiilor cu medicii de familie asupra importanţei înfiinţării Centrelor
de permanenţă, atît pentru populaţie cît şi pentru veniturile proprii (ale medicilor).
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Continuarea supravegherii, monitorizării şi auditării cheltuielilor la nivelul serviciilor
de urgenţă, conform cu priorităţile pe anul 2013, ale Guvernului României, în vederea
creşterii calităţii şi dezvoltării capacităţii de reacţie la solicitare.
Deşi timpul de prezentare la intervenţie în urma apelului la 112, este în judeţul
Suceava de aprox. 17-18 min. intenţionăm să purtăm discuţii de analizare cu structurile ISU,
în eventuala relocare a unor puncte SMURD (acţiune începută în acest moment), pentru a
compensa şi mai mult distanţele datorate punctelor fixe – actuale – ale SAJ Suceava.
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