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RAPORTUL ACTIVITĂŢII  
DSP SATU MARE ÎN ANUL 2009 

 

 

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Satu Mare a evaluat, coordonat şi 

monitorizat în 2009 modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi 

profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul judeţului: Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Satu Mare, Spitalul Municipal Carei, Spitalul Orăşenesc Negreşti – 

Oaş, Spitalul Orăşenesc Tăşnad, Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare, luând 

măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţa medicală a oricărei persoane din 

raza judeţului. 

De asemenea Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Satu Mare a 

coordonat şi evaluat  programele naţionale de sănătate care s-au  derulat pe 

teritoriul judeţului. 

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Satu Mare a colaborat cu 

autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi 

nonguvernamentale pentru organizarea de activităţi  în domeniul sănătăţii 

publice.  

 
 

ANALIZA  UTILIZĂRII  SERVICIILOR  DE  SĂNĂTATE  
ÎN ANUL 2009 

   
  1.  Serviciile de sănătate profilactice sunt furnizate de personalul medico-

sanitar din structurile DSP, ambulatoriile de specialitate şi spitale, medicina de 

familie 
 

PROGRAME NATIONALE DE SANATATE DERULATE LA NIVELUL  
JUDETULUI SATU MARE 

 
DENUMIREA PROGRAMULUI NATIONAL REALIZARI 2009 PROPUNERI 

2010 
1. Programul Naţional de Imunizare  
Realizarea imunizărilor conform Calendarului Naţional de 
Vaccinare: Activităţi de evaluare a condiţiilor de păstrare a 
vaccinurilor, modul de administrare, înregistrarea şi raportarea 
efectuării vaccinărilor de către personalul medical în teritoriu 
prin: 

a. efectuarea imunizărilor conform calendarului de vaccinări  
b. efectuarea anchetelor bianuale de estimare a acoperirii 

vaccinale 
c. supravegherea reacţiilor adverse postvaccinale 

indezirabile  
d. achiziţionarea vaccinurilor şi a materialelor sanitare 

necesare administrării acestora 

Nr. activitati:178 

a) s-a distribuit un nr. 
de 43.825 vaccinuri  
b) s-a efectuat 
ancheta de acoperire 
vaccinala, fiind de 
97% 
c) In cursul anul 2009 
nu s-au inregistrat 
reactii adverse 
postvaccinale 
 d) s-au achizitionat 
urmatoarele vaccinuri: 

Nr. activităţi: 
180 

Termene de 
raportare şi 
evaluare 
a. permanent 
b. semestrial 
c. lunar 
d. permanent 
e. lunar 
f. trimestrial 
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e. supravegherea lanţului de frig pentru produsele 
imunologice 

f. pregătirea personalului medical, asistenţilor comunitari şi 
a mediatorilor sanitari cu privire la modul de realizare şi 
raportare a vaccinărilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Programul Naţional  privind bolile transmisibile 
Supravegherea bolilor transmisibile în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, ţintele Europene şi ale Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii, în vederea identificării şi diagnosticării 
precoce a pericolului apariţiei epidemiilor şi instituirea 
măsurilor adecvate de control 

BCG 3.309, DTP-IPV 
13.629, Hep B 
pediatric 9.664, RRO 
2.345, Vaccin tetanic 
800,  
hep. A :474 
e) se respecta si 
monitorizeaza 
permanent lantul de 
frig pentru produsele 
imunologice 
f) in cursul anul 2009 
nu s-au efectuat 
cursuri privind 
pregatirea personalului 
medical 

 
   Nr. activitati: 
            450 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. activităţi:  
515 

 
 

Standardizarea metodelor de supraveghere clinico-
epidemiologice şi implementarea strategiei de control în 
conformitate cu legislaţia în vigoare Legea nr. 97/2006 şi Ord. 
MS nr. 916/2006supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în 
reglementările legale în vigoare  

a. vaccinarea grupelor la risc de îmbolnăvire /transmitere 
a unor boli transmisibile (vaccinarea antigripală, 
antirubeolică în vederea prevenirii transmiterii 
nosocomiale, a infecţiei rubeolice de la nou-născutul cu 
sindrom rubeolic congenital, antitifoidică, 
antidizenterică, antihepatitică A/B),  

b. vaccinarea driftero-tetanică a gravidelor conform 
instrucţiunilor în vigoare 

c. asigurarea activităţii epidemiologice în situaţii de 
urgenţă provocate de calamităţi naturale (inundaţi, 
cutremure) de către DSP Judeţean în colaborare cu 
reţeaua de asistenţă primară şi de specialitate şi cu 
administraţia publică locală conform practicilor 
epidemiologice curante  

d. instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control 
al focarului de boală transmisibilă (depistare şi 
tratament profilactic şi /sau vaccinarea contacţilor, 
raportare, dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare, ancheta 
epidemiologic) în colaborare cu reţeaua de asistenţa 
primară 

e. asigurarea medicamentelor şi materialelor necesare 
pentru intervenţie în caz de focar/epidemie de boala 
transmisibila 

f. organizarea unor sesiuni de instruire a personalului din 
serviciile de prevenire şi control al infecţiilor 
nosocomiale din unităţile sanitare 

g. Participarea la supravegherea rezistenţei la antibiotice 
 

Nr. activitati :  
175 

a) s-a realizat un nr. 
de 189  actiuni in 

vederea supravegherii 
bolilor transmisibile 

 
b) S-au vaccinat un 

numar de 25 
personalul sanitar cu 
vaccin antihepatita B, 
un numar de 474 din 
unitatile sanitare cu 

paturi de pe raza 
judetului 

c) se vaccineaza 
peramanent cu vaccin 

antidiftero-tetanic 
gravidele conform 

instructiunilor 
d) Nu s-au semnalat 

evenimente de 
sanatate determinate 
de calamitati naturale 
e) s-a inregistrat un 

focar de botulism, unul 
de toxiinfectie 

alimentara si 3 focare 
de scarlatina 

S-au luat masurile de 
depistare, instituire 

tratament profilactic, 
dezinfectie in focare 

Nr. activitati :  
200 

Termene de 
raportare şi 

evaluare 
a. permanent 

 
b. in situaţiile de 

risc 
epidemiologic, 

epidemii, focare 
de boală 

transmisibilă 
c. lunar 

 
d. permanent in 
evenimente de 

sănătate 
determinate de 

calamităţi 
naturale 

 
e. permanent în 
focare de boală 

transmisibilă 
 
 
     f. lunar 
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h. Activităţi de verificare a respectării managementului 
accidentelor postexpunere la sânge şi alte produse 
biologice pentru personalul medico-sanitar 

i. Activităţi de evaluare a gestionării deşeurilor 
periculoase rezultate în urma activităţilor medicale 
prestate  

j. Activităţi de evaluare a condiţiilor igienico-sanitare şi a 
respectării regulilor de igienă în toate tipurile de unităţi 
sanitare (unităţi sanitare cu paturi, CMI, ambulatorii de 
specialitate, laboratoare, medico-sociale) în vederea 
reducerii riscului epidemiologic specific şi al 
morbidităţii/mortalităţii prin infecţie nosocomială 

 
f) S-a instituit 

tratament profilactic la 
contactii din focarele 
de boala transmisibila 
g) Nu s-au organizat 
cursuri de instruire a 
personalului din 
unitatile sanitare 
h) se realizeaza 
supravegherea 
rezistentei la antibiotice 
prin lab de 
microbiologie DSP 
i) nr. activitati: 45 
j) nr. activitati: 150 

 

 
 
g.  trimestrial 
 
h. trimestrial 
 

 
 
 
 

Nr. activitati: 250 
i. trimestrial 
j. permanent 

Subprogramul de Supraveghere si Control al bolilor 
transmisibile prioritare 
a. Activităţi de vaccinare a grupelor la risc de îmbolnăvire de 
transmitere a unor boli 
b. Vaccinarea antigripală a populaţiei conform recomandărilor 
OMS 
c. Verificarea modului de aplicare a reglementărilor legale privind 
supravegherea şi declararea bolilor transmisibile 
d. Supravegherea bolilor transmisibile consid. priorităţi locale 
(leptospiroza, trichineloza, angină streptococică) 

 
Nr. activităţi: 250 

a. 20 activitati 
b. s-au vaccinat un 

numar de 8876 pers. 
cu vaccin antigripal 

sezonier si un numar 
de 1.699 pers.  cu 
vaccin antigripal 

AH1N1 
c. Nr. actiuni: 171 
d.  Nr. actiuni: 19 

 
Nr. activităţi: 

250 
Termene de 
raportare şi 

evaluare 
 

a. Lunar 
b. Permanent 
c.  Permanent 
  d. Permanent 

Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor cu 
transmitere sexuală 
a. Testarea serologica gratuită a gravidelor de către DSP în 
vederea depistării infecţiei luetice 

 Nr. activitati:  
112 

 

Nr. activităţi 
120 

Termene de 
raportare şi 

evaluare 
 

a. lunar 
 

Subprogramul de Supraveghere şi control al infecţiei 
HIV/SIDA 
a. activităţi de consiliere pre şi post testare (asigurarea de 
materiale informative, prezervative, etc) 

Nr. activitati IEC: 52  
s-au efectuat un 
numar de 12.184   

testari HIV/SIDA , din 
care 210 de consiliere 

pre si posttestare 

Nr. activităţi: 60 
Termene de 
raportare şi 

evaluare 
 

Permanent la 
solicitare 

Subprogram de Supraveghere si control al tuberculozei: 
a. supravegherea epidemiologica si controlul focarului de TBC 

Nr. activitati: 58 
Nu s-a inregistrat 

focar de TBC in anul 
2009 

Nr. activităţi: 60 
Termene de 
raportare şi 

evaluare 
 

lunar 
3. Programul naţional de monitorizare a factorilor 
determinanţi din mediul de viaţă şi muncă  
Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate 
factorilor de risc din mediul de viaţă prin: 

a. Nr. activitati: 80 
    Nr. controale  180, 
probe de apa potabila 
si analize fizico-

a. Nr. activităţi: 
100  

Termene de 

raportare şi 
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a. Activităţi de evaluare igienico-sanitară  în domeniul 
alimentului, suplimentele alimentare, apele minerale 
îmbuteliate, materialul în contact cu alimentul 

b. Activităţi de evaluare igienico-sanitară  în unităţile de 
industrie alimentară şi de producţie privind respectarea 
standardelor şi a procesului tehnologic 

c. Activităţi de evaluare igienico-sanitară   în unităţi de 
desfacere, depozitare, alimentaţie publică, unităţi 
turistice, privind condiţiile de igienă şi păstrare a prod. 
alimentare 

d. Activităţi de evaluare igienico-sanitară  la producătorii şi 
furnizorii de apă potabilă 

e. Activităţi de evaluare igienico-sanitară în unităţi de 
înfrumuseţare şi întreţinere corporală   

f. Verificarea condiţiilor igienico-sanitare şi a respectării 
normelor sanitare în unităţile de agrement  

g. Activităţi de evaluare privind respectarea normelor de 
igienă şi sănătate publică în colectivităţile de copii şi tineri 

h. Activităţi de evaluare privind modul de funcţionare a 
taberelor de odihnă pentru copii şi tineri 

i. Susţinerea reţelei de asistenta medicală pentru elevi şi 
studenţi prin coordonarea profesionala şi activităţi de 
informare şi educare continua a personalului medico-
sanitar 

j. Creşterea calităţii sistemului de asistenţă medico-sanitară prin 
interm. mediatorilor pentru rromi şi ai asistenţilor comunitari prin 
activităţi de informare şi educare continuă a personalului 

chimice 868, 
bacteriologice 671 
 
b. Nr. activitati: 273 
 
 
c. Nr. activitati: 357 
 
 
d. Nr. actiuni: 128 
 
e. Nr. activitati: 91 
 
f. Nr. activitati: 25 
 
g. Nr. activitati: 158 
 
h. Nr. activitati: 52 
 
i. Nr. activitati: 20 
 
 
j. Nr. activitati: 20 

evaluare 
 săptămânal 

 
b. Nr. activităţi: 
               300 
    Săptămânal 
c. Nr. activităţi: 

400 
Săptămânal 
d. Nr. activităţi: 

150 
e. Nr. activităţi: 

100  
f. Nr. activităţi: 

30 
g. Nr. activităţi: 

200 
h. Nr. activităţi: 

60 
i. Nr. activităţi 24 

Lunar 
 

j. Nr. activităţi: 
24 

Lunar 

4. Program Naţional privind bolile netransmisibile 
Asigurarea sistemului informaţional şi informatic pentru o bună 
coordonare tehnică la nivel local, regional şi naţional 

a. Activităţi de informare, educare şi comunicare cu privire 
la activităţile profilactice în cadrul Programului Naţional 
de oncologie, sănătate mintală, diabet zaharat 

b. Realizarea de activităţi în parteneriat către instituţii 
publice sau ONG 

 

Nr. activitati 
desfasurate 
 

a. 25 activitati 
 
b. 10 activitati 

Nr. activităţi: 
propuse 

 
a.  30 activitati 

 
b.  10 activitati 

Monitorizarea serviciilor de planificare familială 
Creşterea accesului şi calităţii serviciilor specifice de sănătate a  
populaţiei şi a categoriilor  vulnerabile 
- Procurarea şi distribuirea de contraceptive 

Nr. activitati: 50 
s-au distribuit un 
numar de 28.373 
contraceptive orale, 
injectabile si DIU 

Nr. activităţi: 
         52 

Termene de 
raportare şi 

evaluare 
 
       lunar 

 

. Program Naţional de tratamente în străinătate 
Asigurarea accesului la investigaţii şi tratament în străinătate 
pentru afecţiunile care nu pot fi tratate în ţară 
a. Derularea de activităţi specifice pentru întocmirea 
documentelor medicale şi obţinerea în cel mai scurt timp a 
ofertelor necesare selecţiei pentru trimiterea către MS a 
informaţiilor în scopul acordării cuantumului financiar necesar 
 
 
 

S-au finalizat 3 dosare 
pentru trimiterea la 
tratament in 
strainatate conf. 
metodologiei 

Permanent la 
solicitare 
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5. Program Naţional  de Sănătate a Femeii şi Copilului 
Creşterea accesului şi calităţii serviciilor specifice de sănătate a populaţiei şi a categoriilor  

vulnerabil 
1.2. Procurare şi distribuţie preparatelor de fier la gravidă 
 

Nr. activităţi: 110 
s-au distribuit un 
numar de 1.250 fero 
folgama 

Nr. activităţi 
propuse: 120 

  Termene de 
raportare şi 

evaluare 
         lunar 

 

1.3. Procurare şi distribuţie preparatelor de fier la sugari 
 

Nr. activităţi: 100 
s-a distribuit un numar 
de 1360 fier Hausman 

Nr. activităţi 
propuse: 120  
Termene de 
raportare şi 

evaluare 
lunar  

1.4. Procurare şi distribuţie profilactică a vitaminei D populaţiei 
ţintă, copii până la vârsta de 18 luni 
 

Nr. activităţi: 110 
s-au distribuit un 
numar de 46 vit.D 

Nr. activităţi 
propuse: 120 
Termene de 
raportare şi 

evaluare 
  lunar 

1.5. Procurare şi distribuţie de lapte praf la copii cu vârstă 
cuprinsă între 0-12 luni 
 

Nr. activităţi: 150 
s-au distribuit un 
numar de 4.059 kg  la 
un numar de 1508 
copii 

Nr. activităţi 
propuse: 150  
Termene de 
raportare şi 

evaluare 
 lunar 

 

Modul de executie a creditelor bugetare aprobate pentru Programele de 

Sanatate derulate prin D.S.P. Satu Mare 
 

                                                                                                Lei  

 

I 
Programe de sanatate – 

Buget de stat  
chelt.materiale 

 

Prevederi 
bugetare 

31.12.2008 

Prevederi  
la        

31.12.2009 
 

Plati  la        
31.12.2009 

Estimarea 
necesarului 
de fonduri 

pentru anul 
2010 

 

 
1. Program national de 
imunizare 

- 235.000 235.000 250.000 

 

Programul national privind bolile transmisibile 

 2.1Subprogr.suprav.si 

control al bolilor 

transmisibile 

- 374.000 314.000 300.000 

 2.2.Subprogram de 

supraveghere HIV/SIDA 

44.000 13.000 8.000 30.000 
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  2.3 Supraveghere si control 

al tuberculozei 

39.000 16.000 16.000 50.000 

 2.4 Supraveghere si control 

al infectiilor cu transmitere 

sexuala  

11.000 44.000 9.000 10.000 

 2.5 PN de interventie in 

pandemie de gripa 

62.000 444.000 329.000 300.000 

 3.PN  de supraveghere si 

control al infectiilor 

nosocomiale 

45.000 16.000 15.000 50.000 

 4. P.N. de monitorizare a 

fact.det.din mediu de viata si 

munca 

98.000 72.000 56.000 120.000 

 6.Managementul 

Programelor Nationale de 

boli transmisibile 

-  12.000 2.000 10.000 

IV Promovarea sanatatii si a 
unui stil de viata sanatos 

 40.000 38.000 40.000 

 

V. Program National de Sanatate a Femeii si Copilului 
 

 10. Subprogram de 
profilaxie a distrofiei la 
copiii cu varsta 0-12 luni 
care nu beneficiaza de 
lapte praf 

185.000 261.000 260.000 300.000 

 12. Subprogram de 
profilaxie a anemiei 
feriprive la gravide 

3.000 10.000 9.000 20.000 

 13. Subprogram de 
profilaxie a anemiei 
feriprive la sugar 

0 20.000 20.000 30.000 

 14. Subprogram de 
profilaxie a rahitismului 
carential al copilului 

15.000 12.000 12.000 30.000 

VII  Program National de 
Tratament in strainatate  

428.000 1.153.000 1.153.000 1.000.000 

 TOTAL 930.000 2.722.000 2.476.000 2.540.000 
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Modul de executie a creditelor bugetare aprobate pentru Programele de 

Sanatate derulate prin unitatile sanitare cu paturi 
                         Lei 

 

Nr. 

PN  

Programe de sanatate – 
Buget de stat  

chelt.materiale 
 

Prevederi 
bugetare la 
31.12.2008 

Prevederi   
bugetare la        
31.12.2009 

 

Plati  la        
31.12.2009 

Estimarea 
necesarului 
de fonduri 

pentru anul 
2010 

I. 
 

PROGRAMUL NATIONAL 
PRIVIND BOLILE 
TRANSMISIBILE 

- 88.000 87.000 100.000 

II. PROGRAM NATIONAL 
PRIVIND BOLILE 
NETRANSMISIBILE 
3.PROGRAM NATIONAL DE 

SANATATE  MINTALA 

 

4.PROGRAMUL NATIONAL 

DE DIABET ZAHARAT 

 

9.PROGRAM NATIONAL DE 

URGENTA 

PRESPITALICEASCA 

 

 

 

3.          -     

 

4.    150.000 

 

 

9.      16.000    

99.000 din 

care 

 

3.   25.000 

 

4.   49.000 

 

 

9.    25.000 

97.000 
 

 

3.    25.000 

 

4.   47.000 

 

 

9.   25.000 

90.000 
 

 

3.   30.000 

 

4.  30.000   

 

 

9.   30.000 

V. PROGRAM DE SANATATE 
A FEMEII SI COPILULUI 

170.000 150.000 136.000 160.000 

IX. Programul National de 
Asistenta Comunitara si 
Actiuni pentru sanatate 

347.000 187.000 159.000 - 

 TOTAL 683.000 524.000 479.000 350.000 

 

 Conform solicitarilor si propunerilor de activitati planificate pentru anul 

2009 Ministerul Sanatatii a asigurat finantare la toate capitolele solicitate si de 

asemenea au crescut semnificativ alocatiile bugetare pentru programele de 

sanatate care se adreseaza categoriilor de persoane la risc sau cu probleme 

majore de sanatate: lapte praf, tratamente in strainatate, activitati de imunizare 

(vaccinare), pregatire pentru pandemia de gripa. 
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 Compartimentul Directia de Control in Sanatate Publica 
Personal angajat in cadrul D.C.S.P. Satu Mare  compus din: 

Medic :      1 medic primar epidemiolog 

Nr. Inspectori cu alte studii superioare :  5 

Nr. inspectori cu studii medii :  8 

 

A realizat urmatoarele activitati: 

 

 2008 2009 

Total 

controale 

Sanctiuni  valoare Total 

controale 

Sanctiuni  valoare 

Unitati 

profil 

alimentar 

1263 92  229.600 

lei 

993 65  77000 

lei 

Unitati 

prelucrare-

distributie 

apa  

 

58 

 

5  

 

9200 lei 

 

359 

 

- 

 

- 

Unitati de 

invatamant 

232 2  1200 lei 342 3   800 lei 

Mediul de 

viata a 

populatiei 

 

376 

 

21   

 

39200 

lei 

 

194  

 

3  

 

1800 

lei 

Unitati de 

asistenta 

sanitara 

 

559  

 

20  

 

25000 

lei 

 

303 

 

- 

 

- 

Unitati 

medicina 

muncii 

 

126 

 

8  

 

18000 

lei 

 

84 

 

1  

 2000 

lei 

TOTAL 2614 148 322200 

lei 

2275  72 81600 

lei 

 

NOTA : In anul 2009 s-a inregistrat o scadere a numarului de actiuni de control 

in sanatate publica datorita angrenarii personalului D.C.S.P. Satu Mare in 

actiuni de permanenta la punctele de trecere a frontierei si permanenta la sediul 

unitatii, ca urmare a situatiei epidemiologice speciale, generata de pandemia de 

gripa noua prin virusul A/H1N1, in perioada mai-iulie. 

 

Sesizari ale populatiei privind  : 

- Discomfortul creat prin zgomot, vibratii, pulberi provenind de la obiective 

de alimentative publica si prestari servicii, amplasate la o distanta mai 

mica de 15 m de zona de locuit; 
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- Amplasarea necorespunzatoare a fosei septice menajere fata de zona de 

locuit si/sau sursele proprii de apa(fantana); 

- Amplasarea necorespunzatoare a platformelor de colectare a deseurilor 

rezultate din activitati zootehnice fata de zona de locuit; 

- Neantretinerea instalatiilor de apa si canal de catre proprietarii 

 apartamentelor  situate in blocuri de locuit. 

 

 

 

Plan actiuni tematice pe anul 2010 

Nr. 

crt. 

Luna Denumirea actiunii 

1. 

 

Ianuarie Actiune de control privind efectuarea vaccinarilor in 

C.M.I. 

Actiune de control privind respectarea prevederilor Legii 

nr. 349/2002 (tutun) 

Actiune de control privind respectarea normelor de igiena 

si sanatate publica in cabinetele de infrumusetare 

2. Februarie Actiune tematica de control in unitatile sanitare cu paturi 

Actiune tematica de control privind suplimentele 

alimentare 

Actiune tematica privind verificarea Normelor de igiena si 

sanatate publica in unitatile de prescolari 

3. Martie Actiune tematica de control privind produsele cosmetice  

Actiune tematica de control a laboratoarelor de analize 

medicale 

4. Aprilie Actiune tematica de control privind materialele in contact 

cu alimentul 

Actiune tematica de control in cabinetele de medicina 

dentara 

5-9. Mai-

Septembrie 

Actiune tematica de control in unitatile de turism 

Actiune tematica de control pentru verificarea 

conformitatii apelor de imbaiere 

Actiune tematica de control in taberele scolare 

Actiune tematica de control pentru verificarea produselor 

biocide 

Actiune tematica de control in unitati de invatamant 

10. Octombrie Actiune tematica de control privind conformitatea 

 

 

2008 2009 

Total  Rezolvate Total  Rezolvate 

Sesizari / 

reclamatii 

123 96 83 77 
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alimentelor cu destinatie nutritionala speciala 

Actiune tematica de control pentru verificarea utilizarii 

aditivilor alimentari 

11. Noiembrie Actiune tematica de control in unitati de transfuzii si 

transplant 

Actiune tematica de control privind conformitatea 

produselor cosmetice 

12. Decembrie Actiune tematica de control in unitasti de alimentatie 

publica colectiva si catering 

Probleme de sanatate publica identificate in judet prin actiuni de control in anul 

2009: 

o Prezenta pe piata a unor produse cosmetice neconforme fiind dispuse 

masuri de retragere de la raft si aplicarea de sanctiuni contraventionale; 

o Identificarea de produse biocide neconforme, fiind dispuse masuri de 

retragere de pe piata; 

o Aprovizionare cu cantitati insuficiente   cu substante dezinfectante si 

materiale sanitare de protectie (masti) in unitatile de invatamant conform 

Ord. M.S. nr. 1094/2009 privind prevenirea imbolnavirilor respiratorii cu 

virusul A/H1N1 

o Lipsa apei potabile curente si a anexelor social-sanitare la nivelul unitatilor 

de invatamant din mediul rural. 

o Nerespectarea normelor igienico-sanitare in unitati de alimentatie publica si 

cazare care deservesc zonele turistice ale judetului; 

o Examene medicale periodice (nerespectarea HGR 355/2007); 

o Lipsa cursurilor de notiuni fundamentale de igiena (nerespectare Ord. MS 

1225/2003); 

o Neconformitati privind etichetarea  (nerespectare HGR 106/2002); 

o Aprovizionarea cu apa potabila, calitatea acesteia, evaluate in cadrul 

actiunilor   de verificare si control la instalatiile locale de distributie si la 

instalatiile centrale de tratare si distributie a apei potabile catre populatie;  

o Deficiente in modul de evacuare,colectare si tratare a apelor uzate 

menajere, in mod particular, in zonele rurale datorita lipsei retelelor de 

canalizare si a statiior de epurare a acestora;  

o Gestionarea deficitara  a zonelor de imbaiere naturale  neautorizate din 

punct de vedere sanitar. 
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