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RAPORT DE ACTIVITATE  

SEMESTRUL I 2011 

 
                      CAPITOLUL VI   SANATATE 
  
 
Obiectivul guvernamental 1 :  ÎmbunătăŃirea stării de sănătate a populaŃiei, creşterea calităŃii vieŃii în condiŃiile 
compatibilizării sistemului sanitar românesc cu cel din Uniunea Europeană 
 
N
r 
cr
t  

Directii de 
actiune 

Actiuni Indicator de 
realizare/ an 

Realizări 

Trim II  

Termen Responsabil 

1. Sustinerea 
asistentei 
medicale primare  
  
 

Asigurarea unei asistente medicale primare 

accesibila in egala masura pentru toti 

locuitorii judetului  

 

Nr. localit cu medici 

de familie / 89 

87 /  89 

 

89/89 de localitati 

au asistenta 

medicala asigurata, 

Permanent DSP Valcea 

Dir.ex.adjunc

t sanatate 

publica 
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N
r 
cr
t  

Directii de 
actiune 

Actiuni Indicator de 
realizare/ an 

Realizări 

Trim II  

Termen Responsabil 

chiar daca nu au 

cabinet de medic de 

familie cu sediu 

principal in 

localitate 

2. Dezvoltarea si 
modernizarea 
ambulatoriilor de 
specialitate  

Sprijinirea si monitorizarea atragerii 

fondurilor europene de catre 

administratiile locale in vederea dezvoltarii 

si modernizarii ambulatoriilor de 

specialitate 

Nr. proiecte 

finantate  

2 finalizate: 

Dragasani si Brezoi 

31.12.2011 Dir. Ex. DSP 

Valcea  

Instit.Prefect

ului  

Primarii 

localit cu 

unitati 

spitalicesti 

Consiliul 

Jud. Valcea 

Actiuni de promovare a dezvoltarii 

parteneriatului public-privat si atragerea 

mediului de afaceri in dezv. retelei sanitare 

integrate 

Nr. parteneriate 

incheiate  

0 

3. Eficientizarea si 
modernizarea 
serviciilor 
spitalicesti  

Reabilitarea spitalelor publice  la nivelul 

normelor europene  

Realizarea unei retele de spitale de urgenta 

regionale la standere europene  

Restructurarea sistemului de asistenta 

spitaliceasca prin gestionarea eficienta a 

resurselor umane  

 

Imbunatatirea managementului spitalelor 

prin introducerea indicatorilor de 

performanta si de calitate a serviciilor  

Nr. Spitale 

reabilitate 

 

 

Incadrarea 

cheltuielilor de 

personal  in 70% 

din valoarea totala a 

cheltuielilor  

Conform legislatiei 

in vigoare  

1 sectie ATI, 1 

sectie oncologie 

reabilitate cu 

fonduri MS 

 

7/7 spitale publice si 

¾ spitale private 

clasificate pe nivel 

de competente 

 

7 spitale publice si 1 

31.12.2011 Dir. Ex. DSP  

Institutia 

Prefectului 

Consiliul 

Judetean  

Primarii 

localitatilor 

cu spitale  
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N
r 
cr
t  

Directii de 
actiune 

Actiuni Indicator de 
realizare/ an 

Realizări 

Trim II  

Termen Responsabil 

spital privat inscrise 

pentru acreditare 

4. Dezvoltarea 
sistemului de 
urgenta 
prespitalicesc 

Dezvoltarea serviciilor de urgenta 

prespitaliceasca prin infiintarea de noi 

puncte de lucru ale  echipajelor SAJ, 

SMURD 

Puncte de lucru 

SMURD Baile 

Govora  si 

Maciuca  

Puncte de lucru 

SAJ Glavile si 

Galicea  

- 

 

 

 

- 

 

2011 functie 

de asigurarea 

finantarii  

Serviciul Jud. 

de 

Ambulanta  

IJSU Valcea  

5. Asistenta cu 
medicamente a 
populatiei  

1.Sustinerea finantarii  de la stat si 
supravegherea desfasurarii  
programelor nationale de sanatate: 

  Permanent DSP Valcea 

Dir.ex.adjunc

t sanatate 

publica Derularea programului national de 
supraveghere si control al principalelor 
boli transmisibile, in judetul Valcea 
Subprogramul de supraveghere şi 
control al bolilor transmisibile 
prioritare 
1. supraveghează bolile transmisibile 

prevăzute în reglementările legale în 

vigoare  

2/ instituie şi aplică măsuri de prevenire şi 

control a focarului de boală transmisibilă  

3 asigură activitatea epidemiologică în 

situaŃii de urgenŃă provocate de calamităŃi 

naturale 

Ind. Fizici: nr. 

activitati 

Ind de rezultat:  

70% confirmare 

etiologica a bolilor 

transmisibile 

investigate 

 

8330  

 

 

24,4% 
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N
r 
cr
t  

Directii de 
actiune 

Actiuni Indicator de 
realizare/ an 

Realizări 

Trim II  

Termen Responsabil 

4. desfăşoară acŃiuni speciale de depistare 

activă şi prevenire a bolilor transmisibile 

în comunităŃi  la risc 

 

 

 

Subprogramul de supraveghere şi 
control al infecŃiei HIV 
1. asigură testarea HIV a femeilor gravide; 

2. distribuie la maternităŃi testele rapide 

pentru testarea gravidelor înainte de 

naştere; 

 

1) Indicatori fizici: 
a) număr teste 

ELISA HIV 

efectuate la gravide 

b) număr teste 

rapide HIV 

efectuate la gravide 

în maternitate 

2) Indicatori de 
rezultat: 
a) procent de 

persoane testate în 

laboratoarele 

direcŃiilor de 

sănătate publică 

judeŃene, din totalul 

persoanelor testate 

din grupele la risc 

testate în judeŃ: 

minim 30%; 

b) procent de 

gravide testate HIV 

în maternităŃi din 

 

a)  449  teste ELISA 

HIV  

 

b) 275   teste rapide 

HIV 

 

 

 

40 % 

 

 

 

 

 

 

 

48% 
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N
r 
cr
t  

Directii de 
actiune 

Actiuni Indicator de 
realizare/ an 

Realizări 

Trim II  

Termen Responsabil 

totalul gravidelor 

din judeŃ: minim 

70%; 

Subprogramul de supraveghere şi 
control al tuberculozei 
1. asigură şi distribuie spitalelor/secŃiilor 

de specialitate şi dispensarelor de 

pneumoftiziologie 

necesarul de PPD şi materiale sanitare 

necesare pentru testările IDR; 

2. efectuează, în cadrul subprogramului de 

prevenire şi control al infecŃiei cu HIV, 

testarea HIV pentru pacienŃii 

suspecŃi/confirmaŃi cu tuberculoză; 

3. coordonează investigaŃia epidemiologică 

în focarele cu minim 3 cazuri; 

4. raportează la INSP - CNSCBT focarele 

cu minim 3 cazuri; 

Indicatori fizici: 
a) numărul 

persoanelor 

examinate pentru 

depistarea cazurilor 

de 

infecŃie/îmbolnăvire 

de 

tuberculoză  

b) numărul de 

persoane la care s-a 

iniŃiat 

chimioprofilaxia: 

Indicatori de 
rezultat: 
a) procentul 

cazurilor noi de 

tuberculoză cu 

anchetă 

epidemiologică din 

totalul cazurilor noi 

înregistrate: 90%; 

b) procentul 

 

a)1278/112 

 

 

 

 

b)311 

 

 

 

a)94% 

 

 

 

 

 

b) 97 %  
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N
r 
cr
t  

Directii de 
actiune 

Actiuni Indicator de 
realizare/ an 

Realizări 

Trim II  

Termen Responsabil 

persoanelor cu 

chimioprofilaxie din 

cele cu indicaŃie 

pentru 

chimioprofilaxie: 

90%. 

Subprogramul de supraveghere şi 
control al bolilor cu transmitere sexuală 
1. asigură testarea serologică gratuită a 

gravidelor, în vederea depistării infecŃiei 

luetice; 

2. efectuează investigaŃia epidemiologică 

pentru cazurile suspecte de sifilis 

congenital la nounăscutul 

viu, în colaborare cu medicul specialist DV 

şi cu medicul de familie; 

3. efectuează testele serologice pentru 

depistarea cazurilor de sifilis congenital; 

4. coordonează investigaŃia epidemiologică 

în focarele de sifilis cu minim 5 cazuri; 

 

 

Indicatori fizici - 
trimestrial: 

a) număr de gravide 

din judeŃ testate 

serologic pentru 

sifilis în laboratorul 

DSPJ şi în 

laboratoarele reŃelei 

DV, din care număr 

gravide pozitive 

(minim 40% din 

gravidele din judeŃ 

b) număr de cazuri 

de sifilis congenital 

al nou-născutului 

viu raportate, din 

care număr cazuri 

tratate gratuit 

Indicatori de 
rezultate - anual: 

 

 

a) 449 gravide 

testate;  din care 1 

pozitiva   

 

 

 

 

 

 

1. 0 
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N
r 
cr
t  

Directii de 
actiune 

Actiuni Indicator de 
realizare/ an 

Realizări 

Trim II  

Termen Responsabil 

a) procentul de 

gravide testate 

serologic în 

laboratoarele DSP 

judeŃene şi în 

laboratoarele reŃelei 

DV incluse în 

program din totalul 

de gravide din judeŃ: 

min 40%; 

b) procent tulpini de 

gonococ cu 

antibiogramă 

efectuată: min 80% 

din numărul de 

cazuri de 

gonoree 

diagnosticate prin 

cultură. 

71,61 %  

 

 

 

 

 

 

b) nu s-au 

inregistrat cazuri 

 

Derularea programului naŃional de 
supraveghere şi control al infecŃiilor 
nosocomiale şi monitorizarea 
antibioticorezistenŃei  
1. monitorizează, centralizează şi 

analizează datele de supraveghere a 

infecŃiilor nosocomiale la 

Indicatori fizici 
(trimestrial): 
a) nr. cazuri IN 

depistate în sistem 

sentinelă, pe tip de 

secŃie şi pe tip de 

infecŃii:  

 

 

1. 21 

 

 

 

2. 17 
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N
r 
cr
t  

Directii de 
actiune 

Actiuni Indicator de 
realizare/ an 

Realizări 

Trim II  

Termen Responsabil 

nivel local din unităŃile sanitare; 

2. acordă asistenŃă de specialitate unităŃilor 

sanitare, din sectorul public şi privat, în 

vederea 

implementării măsurilor specifice pentru 

prevenirea şi controlul infecŃiilor 

nosocomiale 

3. colaborează cu autorităŃile administraŃiei 

publice locale pentru implementarea 

planurilor de 

măsuri specifice pentru prevenirea şi 

controlul infecŃiilor nosocomiale, a 

rezistenŃei microbiene 

şi a eficientizării consumului de 

antibiotice. 

b) nr. cazuri IN 

investigate cu 

laboratorul: 

 

 Indicatori de 
rezultat ( anual): 
a) rata de incidenŃă 

a infecŃiilor 

nosocomiale 

depistate în sistemul 

sentinelă: 5 %; 

b) procent cazuri IN 

investigate cu 

laboratorul: 70 %; 

 

 

 

 

 

 

Indicator anual  

Managementul programului national de 
boli netransmisibile , in judetul Valcea, 
cu urmatoarele subprograme sau 

programe : 

1.managementul programului national de 

oncologie  

-subprogramul de profilaxie a cancerului 

de col uterin prin vaccinare HPV 

- subprogramul de screening pentru 

cancerul de col uterin , cancerul mamar si 

cancerul colorectal 

Indicatori  fizici: 
1. nr rapoarte 

trimestriale: 4  

2. nr unitati sanitare 

controlate: 3 spitale, 

SAJ 

Indicatori de 
rezultat: 
1. % populatie tinta 

vaccinata HPV 

% populatie tinta 

Indicatori  fizici: 
2. nr rapoarte 

trimestriale: 1  

3. nr unitati sanitare 

controlate: 0 

Indicatori de 
rezultat: 
 
 
1. – 
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N
r 
cr
t  

Directii de 
actiune 

Actiuni Indicator de 
realizare/ an 

Realizări 

Trim II  

Termen Responsabil 

2.managementul programului national de 

sanatate mintala  

- desfasurarea de activitati de terapie 

ocupationala in unitatile psihiatrice 

3.managementul programului national de 

diabet zaharat 

-asigurarea accesului la tratamente speciale 

( pompe de insulina ) pentru bolnavii 

stabiliti de MS si automonitorizarea 

acestora 

4.managementul programului national de 

boli endocrine 

-depistarea activa, diagnosticarea, 

prevenirea complicatiilor patologiei induse 

de carenta de iod 

5.managementul programului national de 

urgenta prespitaliceasca 

-mentenanta dispecerate 

-asigurare medicamente si materiale 

sanitare centre de permanenta 

-formare profesionala in domeniul 

asistentei de urgenta 

evaluata prin 

screening 

2.nr bolnavi inscrisi 

in terapie 

ocupationala: 50 

3. asigurare pompe 

de insulina si 

accesorii pentru 

100% din bolnavii 

stabiliti de MS 

4. nr bolnavi cu 

disfunctie tiroidiana 

investigati: 150 

5.  

-nr centre de 

permanenta 

asigurate cu 

medicamente si 

materiale sanitare: 3 

-nr persoane 

formate in domeniul 

asistentei medicale 

de urgenta: 2 

 

 

2.nr bolnavi inscrisi 

in terapie 

ocupationala: 50 

 

3. – 

 

 

 

4. nr bolnavi cu 

disfunctie tiroidiana 

investigati: 150 

 

5. 

 -nr centre de 

permanenta: 3 

 

-nr persoane 

formate: 0 

Coordonarea implementarii, 
monitorizarii si evaluarii programelor 
nationale de sanatate cu scop profilactic 

Ind. fizici: 

1. nr contracte 

incheiate cu unitati 

 

2.3 situatii statistice  

lunare  pentru MS 
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N
r 
cr
t  

Directii de 
actiune 

Actiuni Indicator de 
realizare/ an 

Realizări 

Trim II  

Termen Responsabil 

la nivel judetean  
1. Incheierea contractelor pentru 

desfasurarea activitatilor prevazute in 

programele nationale de sanatate 

profilactice, 2011-2012, finantate din 

bugetul Ministerului Sanatatii, din fondul 

de la bugetul de stat si din venituri proprii. 

2. Centralizarea si raportarea  

trimestriala/anuala a indicatorilor specifici 

catre structurile de specialitate din 

Ministerul Sanatatii 

3. Evaluarea trimestriala , din punct de 

vedere economic, a indicatorilor specifici 

programelor nationale de sanatate cu scop 

profilactic  

4. Elaborarea propunerilor privind 

modul de alocare a resurselor ramase 

neutilizate ( propuneri de transfer de 

fonduri intre programe in functie de 

necesitati)  

5. Organizarea evidentei beneficiarilor 

programului /subprogramului  

care deruleaza 

programe  

2. nr machete 

indicatori transmise 

pentru programe 

monitorizate 

3. nr rapoarte 

medicale transmise 

pentru programe 

monitorizate 

4.  nr propuneri 

inaintate  catre 

conducerea unitatii 

5. nr.de actiuni 

specifice primirii si  

inregistrarii in 

programele 

electronice,ale 

beneficiarilor: 12  

Ind de rezultat 

(anual): 

1. 100% 

contracte incheiate/ 

unitati care 

deruleaza programe  

2.  100% machete 

 

3.-S-a determinat 

incidenta a 5 

categorii de cancer 

,pe ultimii 15 ani  in 

5 localitati din judet 

,in cadrul 

“ProgramuluiNation

al de monitorizare a 

factorilor 

determinanti din 

mediu de viata si 

munca “  

subprogramul de 

evaluarea a calitatii 

apei potabile in 

cazul expunerii la 

poluarea cu arsen 
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N
r 
cr
t  

Directii de 
actiune 

Actiuni Indicator de 
realizare/ an 

Realizări 

Trim II  

Termen Responsabil 

indicatori transmise 

/ nr programe 

monitorizate 

3.  100% rapoarte 

medicale transmise/ 

nr programe 

monitorizate 

4. 100% fonduri 

cheltuite/ fonduri 

alocate 

5. 100% baze de 

date constituite/ nr 

programe 

monitorizate 

2. Lansarea unui nou program national 
de sanatate pentru tratarea infarctului 
miocardic acut  

In functie de 

asigurarea finantarii 

de la MS 

In derulare 31.12.2011 Dir. Ex. DSP 

Valcea 

6. Asistenta sanitara 
in mediul rural 

Extinderea retelei  centrelor de 

Germanente din judet si monitorizarea 

activitatii acestora  

Nr centre de 

permanenta nou 

infiintate: 2 

Nr centre de 

permanenta 

coordonate: 5 

1 centru nou 

infiintat: Balcesti 

 

3 centre de 

permanenta 

coordonate 

31.03.2011 

31.12.2011 

 

 

Dir.ex.adj. 

sanatate 

publica 

Dotarea cu ambulanta a centrelor de 

permanenta  

Nr. centre de 

permanenta dotate 

Nu exista nici un 

centru de 

permanenta fix 

31.12.2011 

 

Dir.ex.adj. 

sanatate 

publica 
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N
r 
cr
t  

Directii de 
actiune 

Actiuni Indicator de 
realizare/ an 

Realizări 

Trim II  

Termen Responsabil 

Introducerea in programul de educatie 

pentru sanatate, in toate scolile din mediul 

rural a unui program de preventie  si 

profilaxie dentara   

Nr. scoli cuprinse in 

program  

 

21 de scoli in 

mediul rural 

31.12.2011 

 

Dir.ex.adj. 

sanatate 

publica 

7.  Dezvoltarea 
sanatatii publice  

Derularea programului national de 
imunizari, in judetul Valcea 
1. asigură preluarea şi, după caz, 

transportul vaccinurilor de la nivelul 

depozitului central, depozitarea şi 

distribuŃia vaccinurilor către furnizorii de 

servicii medicale; 

2. realizează anchetele de estimare a 

acoperirii vaccinale, conform metodologiei 

unice; 

3. raportează datele privind acoperirile 

vaccinale conform metodologiei unice; 

Ind. Fizici: 

Nr doze vaccin 

DTP3 achizitionate/ 

distribuite 

Nr doze vaccin 

ROR achizitionate/ 

distribuite 

Ind de rezultat:  

95% acoperire 

vaccinala cu DTP3 

95% acoperire 

vaccinala cu ROR 

 

9120  /  300 

  

 

 

2180 / 300 

 

 

91,92 % 

 

96,09 %  

31.12.2011 Dir.ex.adj. 

sanatate 

publica 

Vaccinarea antigripală gratuită a 
copiilor, pensionarilor şi a persoanelor 
cu risc 

Ind. Fizici: nr doze 

de vaccin 

distribuite/ utilizate 

Ind de rezultat:  

100%  doze de 

vaccin distribuite 

95% doze de vaccin 

utilizate  

Nu se efectueaza in 

trim II -2011, 

campania s-a 

incheiat in luna 

martie 

Acces universal si gratuit la servicii de 
planificare familiala  

Nr. cabinete/ 

Adresabilitate 

3 cabinete/ 873 

pesoane 
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N
r 
cr
t  

Directii de 
actiune 

Actiuni Indicator de 
realizare/ an 

Realizări 

Trim II  

Termen Responsabil 

Asigurarea unei retele de asistenta 
medicala pentru elevi – monitorizarea 
activitatii acestora 

Nr. cabinete 

existente  / Necesar  

27 cabinete ( 14 

dispensare )/ 32 

cabinete 

Stimularea cresterii calitatii sistemului 
de asistenta medico – sanitara prin 
intermediul mediatorilor pentru romi si al 

asistentilor comunitari -  

Nr localitati cu 

asistenti medicali 

comunitari : 34 

Nr comunitati de 

romi cu mediatori 

sanitari: 3 

Nr localitati cu 

asistenti medicali 

comunitari : 34 

Nr comunitati de 

romi cu mediatori 

sanitari: 3 

Extinderea programului national de 

imunizari prin introducerea de noi 

vaccinuri conform practicilor UE 

Nr. noi vaccinuri 

introduse in sistem 

- 

8. Promovarea 
sanatatii 
 

Derularea Programului National de 
Evaluare si Promovare a Sanatatii in 
ceea ce priveste imbunătăŃirea 
cunoştintelor atitudinilor şi practicilor 
sanogene ale populaŃiei prin activităŃi de 
profilaxie primară şi primordială, in 
judetul Valcea: 
1.implementarea metodologiilor 

campaniilor de informare, educare, 

comunicare în teritoriul de 

responsabilitate; 

2. participarea la dezvoltarea reŃelei de 

parteneri locali în domeniul IEC; 

3. participarea la proiecte şi activităŃi 

Ind. Fizici: 
a) numãr de 

evenimente/campan

ii nationale IEC (cu 

ocazia zilelor 

mondiale/europene 

stabilite de OMS si 

CE): 10 

 b) numãr de 

activitãti de IEC 

derulate la nivel 

local în cadrul 

campaniilor 

nationale : 10 

Ind. Fizici: 
a) numãr de 

evenimente/campan

ii nationale IEC (cu 

ocazia zilelor 

mondiale/europene 

stabilite de OMS si 

CE): 10 
 b) numãr de 

activitãti de IEC 

derulate la nivel 

local în cadrul 

campaniilor  

nationale : 36 

31.12.2011 

 

Director 

executiv 

adjunct 

sanatate 

publica  
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N
r 
cr
t  

Directii de 
actiune 

Actiuni Indicator de 
realizare/ an 

Realizări 

Trim II  

Termen Responsabil 

internaŃionale şi naŃionale din domeniul 

IEC; 

c) numãr materiale 

IEC elaborate: 10 

c) numãr materiale 

IEC elaborate: 8 

Derularea Programului National de 
Evaluare si Promovare a Sanatatii in 
ceea ce priveste supravegherea starii de 
sanatate a copiilor si tinerilor , in judetul 
Valcea: 
1.Evaluarea dezvoltarii fizice a copiilor si 

adolescentilor pentru depistarea 

tulburarilor de crestere si a tulburarilor de 

nutritie 

2.Monitorizarea starii de sanatate a 

copiilor si tinerilor prin examene de bilant 

la anumite grupe de varsta si 

dispensarizarea cazurilor de boli 

dispensarizabile 

3.Evaluarea capacitatii de adaptare a 

elevilor la activitatea scolara pentru 

depistarea sindromului de suprasolicitare 

4.Monitorizarea profilului de risc 

psihosocial la comunitatile scolare 

5.Evaluarea riscului pentru sanatate 

generat de comportamentele nesanogene 

Ind. Fizici: 
. 1.78% copii 

evaluati 

2. 85% copii si 

tineri dispensarizati 

in mediul urban 

85% examene de 

bilant copii carora li 

s-a facut examen de 

bilant in mediul 

urban 

3.100 % copii 

evaluati 

4.100 % chestionare 

aplicate 

5.100 % copii 

evaluati 

1. 784 de copii si 

tineri evaluati 
2. 8086 copii si tineri 
, din care 49 de cazuri 
noi  
3.0 

4.0 
5. 50 de subiecti din 
ciclul gimnazial 

investigati din care:  
 4 s-au gandit la 

sinucidere, 24 au 
incercat sa fumeze 
 18 au incercat sa 

consume bauturi 
alcoolice 
 2 au intretinut 

raporturi sexuale 

 30 
 s-au batut la scoala 
 1 a consumat 

marijuana 
 6 copii au peste 

greutatea normala 
 6 copii doresc sa 

slabeasca.   
    100 elevi din cls. 

 

1. 01.07.2011 

2. 15.10.2011  

3. 15.10.2011  

4. 15.12.2011  

5. 10.10.2011  

Director 

executiv 

adjunct 

sanatate 

publica  
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N
r 
cr
t  

Directii de 
actiune 

Actiuni Indicator de 
realizare/ an 

Realizări 

Trim II  

Termen Responsabil 

IX-XII chestionati  
 4 au consumat 

marijuana  
 14 s-a gandit serios 

la tentativele de suicid 
50 fumeaza 
 58 consuma alcool. 

9. Producerea şi 
difuzarea de 
informaŃii şi 
cunoştinŃe în 
domeniul 
sănătăŃii 

Derularea programului national de 
evaluare si promovare a sanatatii in 
ceea ce priveste Analiza  stării de 
sănătate a populaŃiei , in judetul Valcea 
1.elaborarea raportului anual  privind 

starea de sănătate a populatiei şi 

determinanŃii acesteia 

2. monitorizarea lunara a principalilor 

indicatori ai starii de sanatate; 

3. valorificarea şi diseminarea rezultatelor 

către populaŃie şi decidenŃi; 

Ind. Fizici: 

1.Raportul anual 

privind starea de 

sanatate a populatiei 

judetului Valcea  

2.Elaborarea  

situatiilor statistice  

lunare  pentru MS 

3.Intocmirea de 

situatii sintetice 

pentru decidenti 

2.3 situatii statistice  

lunare  pentru MS 

3.-S-a determinat 

incidenta a 5 

categorii de cancer 

,pe ultimii 15 ani  in 

5 localitati din judet 

,in cadrul 

“ProgramuluiNation

al de monitorizare a 

factorilor 

determinanti din 

mediu de viata si 

munca “  

subprogramul de 

evaluarea a calitatii 

apei potabile in 

cazul expunerii la 

poluarea cu arsen 

 

1. 31.03.2011 

2. Lunar pina 

in data de 15 

a luniii  

3.Lunar sau  

la cerere 

Director 

executiv 

adjunct 

sanatate 

publica  

10 Protejarea Controlul respectarii normelor igienico- 505 controale Ind. Fizici: 31.12.2011 Director 
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N
r 
cr
t  

Directii de 
actiune 

Actiuni Indicator de 
realizare/ an 

Realizări 

Trim II  

Termen Responsabil 

cetatenilor 
impotriva 
amenintarilor la 
adresa sanatatii 
 

sanitare in conformitate cu legislatia in 

vigoare si  a calitatii produselor alimentare.  
1.Raportul anual 

privind starea de 

sanatate a populatiei 

judetului Valcea  

2.Elaborarea  

situatiilor statistice  

lunare  pentru MS 

3.Intocmirea de 

situatii sintetice 

pentru decidenti 

executiv 

adjunct 

sanatate 

publica  

Controlul respectarii normelor igienico-

sanitare in conformitate cu legislatia in 

vigoare si  a calitatii apei potabile. 

26 controale 263 controale 31.12.2011 

Controlul respectarii normelor igienico-

sanitare in conformitate cu legislatia in 

vigoare in unitatile de turism si  a calitatii 

apei de imbaiere din piscine si stranduri. 

65 controale 17 controale 31.12.2011 

Controlul respectarii normelor igienico-

sanitare in conformitate cu legislatia in 

vigoare, in unitatile care pot reprezenta un 

risc pentru sanatatea publica 

110 controale 19 controale 31.12.2011 

Control privind respectarea prevederilor 

Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si 

combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun 

70 controale 118 controale 31.12.2011 

Controlul respectarii  securitatii si sanatatii 12 controale 35 controale 31.12.2011 
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N
r 
cr
t  

Directii de 
actiune 

Actiuni Indicator de 
realizare/ an 

Realizări 

Trim II  

Termen Responsabil 

in munca. 
Controlul pentru verificarea normelor de 

igiena si sanatate publica in cabinetele de 

infrumusetare si a produselor cosmetice 

80 controale 4 controale 31.12.2010 

Controlul pentru verificarea plasarii pe 

piata a produselor biocide 
32 controale 30 controale 31.12.2011 

Control pentru verificarea normelor de 

igiena si sanatate publica in unitatile de 

invatamant. 

200 controale 7 controale 31.12.2011 

Controlul respectarii legislatiei in vigoare 

in cabinetele medicale  

209 controale 37 controale 31.12.2011 Director 

executiv 

adjunct 

sanatate 

publica  

Controlul respectarii legislatiei in vigoare 

in unitatile sanitare cu paturi. 

47 controale 94 controale 31.12.2011 

Controlul respectarii legislatiei in vigoare 

in unitatile de transfuzie sanguina. 

4 controale 26 controale 31.12.2011 

Controlul gestionarii deseurilor rezultate 

din activitatile medicale. 

50 controale 0 controale 31.12.2011 

Actiuni de indrumare si consultanta. 48 controale 13 controale 31.12.2011 Director 

executiv 

adjunct 

sanatate 

publica  

Alerte rapide Conform adreselor  

MS. 

12 controale 31.12.2011 

Controale tematice stabilite de DCSP 

Valcea.  

Conform 

progremarilor DSP 

Valcea 

6 31.12.2011 

Controale tematice stabilite de MS Conform 

programarilor   MS 

1 31.12.2011 

Numar sesizari rezolvate In functie de 4 31.12.2011 
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N
r 
cr
t  

Directii de 
actiune 

Actiuni Indicator de 
realizare/ an 

Realizări 

Trim II  

Termen Responsabil 

solicitarile 

persoanelor fizice 

sau juridice 

Actiuni comune cu alte autoritati In functie de 

solicitari 

90 31.12.2011 

Actiuni de control de necesitate:  

 

Se desfasoara in 

cazul urgentelor 

majore in cadrul 

igienei.  

0 31.12.2011 

 
Obiectivul guvernamental 2 :  Creşterea calităŃii vieŃii şi a mediului în comunităŃile umane 
 

Nr 
crt  

Directii de 
actiune 

Actiuni Indicator de 
realizare/ an 

Realizări 

Trim II  

Termen Responsabil 

1. Corelarea 
politicilor de 
mediu cu 
politicile în 
domeniul 
sănătăŃii 
publice. 

Derularea Programului National de monitorizare 
a factorilor determinanti din mediul de viata si 
munca ,subprogramul privind protejarea sanatatii 
publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate 

factorilor de risc determinanti din mediul de viata si 

munca, in judetul Valcea 

1.Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor 

asociate factorilor de risc din mediul de viata 

2: Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor 

asociate radiatiilor ionizante(derulat prin Lab.Igiena 

radiatiilor ionizante Arges) 

Ind. Fizici: 
1:   nr. de actiuni 

specifice de evaluare a 

efectelor factorilor de 

risc din mediu pentru 

starea de sanatate: 650 

2:  nr. de actiuni 

specifice de evaluare a 

efectelor radiatiilor 

ionizante pentru starea 

de sanatate: 400 

 

106  

 

 

 

 

39  

 

 

 

 

31.12.2011 

 

Dir. Ex.adj. 

sanatate 

publica  
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Nr 
crt  

Directii de 
actiune 

Actiuni Indicator de 
realizare/ an 

Realizări 

Trim II  

Termen Responsabil 

3.ActivităŃi de protejarea sănătăŃii şi prevenirea 

îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 

ocupaŃionali 

3. nr. de acŃiuni 
specifice de evaluare a 

stării de sănătate a 

expuşilor profesional 

42 

Programul National de monitorizare a factorilor 
determinanti din mediul de viata si munca, 
subprogramul privind protejarea sanatatii publice 

prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor 

de risc alimentari si de nutritie, in judetul Valcea 

 1. Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata 

pentru consum  

2. Evaluarea continutului de sare din alimente si a 

ingestiei de sare din Romania, in vederea 

reformularii produselor si corectarii obiceiurilor 

alimentare 

3. Rolul alimentului in izbucnirile de toxiinfectii 

alimentare din Romania 

4. Monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare 

5.  Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al 

alimentelor cu destinatie nutritionala speciala  

6.  Evaluarea ingestiei de aditivi alimentari  

7.  Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii 

8.  Evaluarea starii de nutritie si a alimentatiei 

populatiei 

9. Monitorizarea colorantilor sintetici din bauturi 

alcoolice si nealcoolice (rosu) 

 

 

 

 

 

1.100  

 

2.20 

 

 

3.In functie de 

numarul de cazuri de 

imbolnaviri 

4.10 

5.10 

 

6.10 

7. 2 

8.10 

 

    

 

 

 

 

 

 

1. 33 

 

2. 32 

 

 

3.0 

 

 

4. 15 

5.   1 

 

6. 2 

7. 5 

8. 1 

 

9.10 

31.12.2011 

 

Dir. Ex.adj. 

sanatate 

publica 

 

DIRECTOR  EXECUTIV 

DR. MARIA MURARUS 


