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                                                                             Operator date cu caracter personal inregistrat la nr.21959 

Activitatile desfasurate in cadrul Directiei de Sanatate Publica Prahova in anul  2013: 

 

    Birou R.U.N.O.S.  

 Intocmirea cercetarii statistice S1 lunar “ Ancheta asupra castigurilor salariale pentru aparatul 

propriu”,  ( Directia de Statistica Judeteana Prahova). 

 Intocmire cercetare statistica LV trimestrial “Ancheta locurilor de munca vacante pentru aparatul 

propriu”  (Directia de Statistica Judeteana Prahova). 

 Intocmire situatie statistice privind nr. de posturi ocupate si fondul de salarii realizat lunar                

( Ministerul Sanatatii ). 

 Intocmirea cercetarii statistice S2 „Ancheta salariilor in luna octombrie 2013”. 

 Intocmire situatie statistice S3“Costul fortei de munca 2013“ (Directia de Statistica Jud. Prahova). 

 Intocmire situatie cu privire la numarul de personal si fondul de salarii aferent anului 2013 

(Directia Generala a Finantelor Publice Prahova ) 

 Intocmire situatie statistice SAN 2013 pentru aparatul propriu“ (Dir. de Statistica Jud. Prahova). 

 Intocmirea necesarului privind formarea profesionala. 

 Intocmirea dispozitiilor privind modificari ale sporurilor de vechime. 

 Inscrieri candidati pentru examenul de obtinere a titlului de medic specialist, medic dentist 

specialist si farmacist specialist;. 

 Inscriere pentru rezidentiat ; 

 Inscrieri la concursul pentru obtinerea  gradului de  primar pentru medici, medici dentisti si 

farmacisti ;                 

 Inscrieri pentru examenul de obtinere a titlului de medic specialist, medic dentist specialist, 

farmacist specialist ; 

 Intocmire situatie cu privire la numarul de personal si fondul de salarii aferent semestrului I 2013   

( Directia Generala a Finantelor Publice Prahova ) 

 Raport privind respectarea normelor de conduita (trimestrial) Agentia Nationala a functionarilor 

Publici. 

 Completare date pentru personalul contractual din unitate in vederea inregistrarii online a 

situatiilor cerute in  REVISAL si transmitere. 

 Corespondenta: M.S., A.N.F.P. si unitati sanitare . 

 

  Compartiment  JURIDIC  

 A avizat pentru legalitate urmatoarele: 

CONTRACTE = 1215; Note justificative = 4; Acte Aditionale =3078 -  din care:  

 45 contracte privind achizitiile publice, cu 33 Acte aditionale si 4 Note justificative, 

 15 contracte incheiate conform OMS nr.1029/2010 si 35 Acte Aditionale,  

 13 contracte incheiate conform OMS nr.1030/2010 si 18 Acte Aditionale,  

 15 contracte incheiate conform OMS nr.1031/2010  si 25 Acte Aditionale,  

 contracte incheiate conform prevederilor OMS nr.422/2013  de catre Compartiment 

asistenta medicala si programe 41 si 94 Acte Aditionale; 748 de contracte incheiate 

de catre Compartimentul Supraveghere Epidemiologica si control boli transmisibile si 

2197 Acte Aditionale 

 338 contracte incheiate de catre Compartiment Statistica cu 676 Acte Aditionale. 

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA  

Ploieşti, 100022, str. Take Ionescu 13            Nr.  1552 

Telefon: 0244-522201   Fax:  0244-523471          Data: 11.01.2014 

Mail: statistica@dspph.ro   

Web: www.dspph.ro     
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 Au fost verificate de legalitate un numar de 100 Dispozitii ale Directorului Executiv 

 Pe rolul instantelor judecatoresti au fost in derulare un numar de 65 de dosare, din care 7 

plangeri contraventionale (solutionate favorabil 4 si 3 plageri este in curs de solutionare) si doua 

dosare care au fost puse in executare pentru recuperare debit. 

 In anul 2013 au fost solutionate un numar de 52 de dosare privind punerea in aplicare a 

masurilor de siguranta prevazute de catre art.113 si 114 Cod Penal si 3 dosare privind punerea 

sub interdictie prevazuta de catre Codul Civil. 

 Consilierul juridic a formulat alaturi de alte compartimente raspunsuri la anumite petitii. 

 

 Compartiment  AUDIT 

 Redactarea Raportului privind activitatea de audit desfasurata in anul 2012, conform modelului 

transmis de Ministerul Sanatatii; 

 Efectuarea controlului si analiza privind inchiderea conturilor Policlinicii cu Plata Campina; 

 Efectuarea autoevaluarii sistemului de control intern; 

 Efectuarea misiunii de audit la Compartrimentul Juridic din cadrul DSP Prahova; 

 Efectuarea misiunii de audit la CJAM Prahova; 

 Efectuarea misiunii de audit asupra activitatii compartimentului RUNOS din cadrul DSP 

Prahova; 

 S-a efectuat control privind derularea Programelor nationale de sanatate HIV si TBC; 

 Elaborarea planului anual de audit pentru anul 2014 si supunerea spre aprobare, directorului 

executive; 

 Inceperea misiunii de audit privind activitatea compartimentului financiar contabilitate si 

desfasurarea de activitati specific. 

 

 Compartiment  RELATII CU PUBLICUL 

 corespondenţa cu structura de specialitate a Ministerului Sănătăţii, s-a trimis un nr de 87 dosare  

în vederea obţinerii certificatelor de conformitate pentru recunoaşterea  profesiei de medic, 

asistent medical generalist, conform DC 2005/36CE ; 

 corespondenţa cu  Ministerului Sănătăţii - în vederea obţinerii certificatului (în format nou) care 

atestă profesia de medic specialist/primar, au fost transmise 15 dosare; 

  asigurarea  accesului la informaţii, soluţionarea cererilor de sesizări/petiţii formulate în baza  

O.G 27/2002 privind activitatea de solutionare a petitiilor, modificata  prin Legea nr.233/300, 

impreuna cu alte compartimente. S-a soluţionat sau redirectionat la alte institutii după caz  471 

cereri din 533, urmând  a se soluţiona luan ianuarie 2014 cele 62 de sesizări ; 

 eliberarea de diplome, atestate, certificate de competente medicilor, cadrelor sanitare din judeţul 

Prahova  care au participat la instruiri/cursuri ; 

 s-a asigurat informaţiile de inters public prin afişarea comunicatelor de presă, informaţiilor 

publice pe site-ul  instituţiei ; 

 asigurarea  accesului la informaţiile  de interes public, au fost soluţionate împreună cu alte 

compartimente  46  cereri  formulate în baza prevederilor  Legii  nr. 544/2001; 

 corespondenţa cu I.P.J Prahova, Judecătoriile, Spitalele Ambulatorii Integrate  de Specialitate, 

Cabinetele medicale de psihiatrie din judeţul Prahova privind bolnavii psihici cf. prevederilor 

art. 113, 114 Cod Penal şi punerea sub interdictie prevazuta de Codul civil; internarea provizorie 

a bolnavilor psihici în institute medicale specializate conform Sentinţelor Penale astfel : 52 de 

dosare au fost solutionate privind bolnavii psihici care au fost luaţi în evidenta cf.art.113 cod 

penal şi repartizaţi la medicii psihiatri din teritoriu conform competenţei teritoriale, sau dupa caz  

internaţi conform art. 114 Cod penal la Spitalul de Psihiatrie si Măsuri de Siguranţă Săpoca; 3 

dosare au fost solutionate privind bolnavii pusi sub interdictie conform Codului Civil, în 

colaborare cu compartimentul juridic, I.J.P Prahova si S.A.J. Prahova, cabinetele medicale din 

Prahova; 
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 participarea în comisia teritorială de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii din patrimoniu Sp. CF Ploieşti in perioada 16.07.2013-31.07.2013 

 participarea în perioada iulie-august 2013 în comisia mixta cu C.A.S. Prahova în vederea 

verificării  şi certificării datelor înscrise în Situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de 

scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile 

sanitare publice cu paturi la data publicării H.G nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului 

Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2013 ;      

 participarea la cursul gratuit de formare de Formatori din cadrul proiectului : ’’Buna Guvernare 

prin Integritate şi Responsabilitate în Sistemul de Sănătate Românesc’’ în perioada 21.09.2013-

30.09.2013 ; 

 participarea la şedinţele lunare a consiliilor locale ale Sp. Municipal Ploieşti, Sp. CF Ploieşti, Sp. 

de Pediatrie Ploieşti., Sp. de Boli Pulmonare Breaza ; 

 participarea în perioada noiembrie-decembrie 2013 la inventarierea patrimoniului D.S.P. 

Prahova în subcomisia de inventariere nr. 7 ; 

 

Compartiment  AVIZE SI AUTORIZARI 

 Declaratii Camera de Comert si Industrie Prahova    11167   

 Cereri inregistrate prin DSP Prahova     1555    

 Numar notificari asistenta de specialitate   473     

 Numar notificari /negatii     104 

 Numar notificari certificarea conformitatii   329   

 Negatie (pentru completarea documentatiei ) la asistenta de specialitate  15  

 Numar ASF eliberate    575  

o din care: ASF permanente  76   

o ASF cu referat evaluare    496 

o Autorizatii / vize pt. fise medicale permise auto   3 

 Avize Radiatii   33 

 Numar ASF  vizate  22     

 Numar ASF/Cert.  respinse    4    

 

 Compartiment  STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ  

 Decese 0 – 1 an, Decese 1 – 4  ani, Decese perinatale, decese maternale, născuti morţi (lunar şi 

cumulat) – colectare, verificare şi codificare anchete; înaintare fişe către CNSISP Bucureşti; 

 Codificare decese generale şi născuţi morţi (lunar) – codificare individuală. Fişele sunt preluate 

de la Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova; 

 Colaborare cu disp. TBC şi Centrul judeţean de oncologie la codificarea deceselor aferente 

(lunar); 

 Demografia (lunar şi cumulat) – colectare date despre decese şi născuţi din fişele de la Direcţia 

Judeţeană de Statistică, întocmirea situaţiei centralizate pe localităţi, centre teritoriale, după 

localitatea de domiciliu; 

 Baza de date – nominală – a deceselor speciale (0-1 an, 1-4 ani, materne, născuţi morţi) (lunar şi 

cumulat) – actualizare date 2013; 

 Registrul de Evidenţă şi Declarare al Medicilor – actualizare baza de date; 

 Eliberare coduri de parafă pentru medicii nou intraţi în sistem – la solicitarea acestora; 

 Centralizatoare lunare : 

-medici familie – colectare, verificare şi centralizare date;  

-diabet – colectare, verificare şi centralizare date;  

-oncologie – colectare, verificare şi centralizare date; 

-bolnavii psihici – colectare, verificare şi centralizare date; 

-TBC – colectare, verificare şi centralizare date; 

../sintact%203.0/cache/Legislatie/temp198606/00156034.htm
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-Intreruperi de sarcină – colectare, verificare şi centralizare date; 

 Dare de seamă statistică departamentală  (medici de familie) – trim. şi anual – primire 

documente, verificare, introducere şi centralizare date; 

 Situaţie privind prevalenţa (medici de familie) – trim. şi anual – primire documente, verificare, 

introducere şi centralizare date; 

 Dare de seamă privind principalii indicatori ai cunoaşterii sănătăţii (medici de familie) – trim. şi 

anual – primire documente, verificare, introducere şi centralizare date; 

 Centralizatorul morbiditatii în cabinetele medicale de familie (anual); 

 Baza de date a personalului în cabinetele medicale de familie (anual); 

 Dare de seamă privind incapacitatea temporară de muncă (medici de întreprindere) - trim. şi 

anual - primire documente, verificare, introducere şi centralizare date; 

 Situaţia privind morbiditatea prin incapacitate temporară de muncă, pe ramuri de producţie 

(anual) conform solicitării CNSISP Bucureşti ; 

 Cap. 1 Dare de seamă statistică departamentală : medici de întreprindere, medici stomatologi, 

cabinete medicale şcolare – anual – primire documente, introducere, verificare şi corectare date; 

centralizare după structura solicitată în cercetarea statistică SAN Public; 

 Dare de seamă privind principalii indicatori ai cunoaşterii sănătăţii M.S.60.4.2. (trim. şi anual) – 

întocmirea situaţiilor (Word şi Excel), conform machetelor CNSISP;  

 Principalii indicatori în asistenţă medicală (lunar, trim., anual) – colectare, verificare şi 

introducere date; întocmire situaţie centralizată unităţi sanitare din judeţ; 

 Mişcarea bolnavilor în spital (lunar şi cumulat) – colectare, verificare şi introducere date; 

întocmire situaţie centralizată unităţi sanitare din judeţ; 

 Centralizarea consumului de medicamente din unităţile sanitare cu paturi (trim.); 

 Întocmire adrese şi transmitere machete către toate unităţile sanitare cu/fără paturi şi către 

cabinetele medicale de specialitate din sistemul public/privat din jud.Prahova, în vederea 

raportării Cercetării Statistice SAN - Activitatea unităţilor sanitare în 2012; 

 Realizarea cercetării statistice SAN Public şi SAN Privat (anual) – prin centralizarea datelor pe 

capitole, după structura solicitată; 

 Cap. 2 – Activitatea spitalului, cabinetelor medicale de specialitate din ambulatoriu – 

introducere date, stabilire şi corectare erori, centralizare date după structura solicitată în 

cerecetarea statistică SAN Public; 

 Cap. 3 – Activitatea sanatoriului, spitalului, secţiei (compartimentului) de ftiziologie – 

introducere date, stabilire şi corectare erori, centralizare date după structura solicitată în 

cerecetarea statistică SAN Public; 

 Dare de seamă departamentală privind personalul la 31 decembrie 2012 (personal cu studii 

superioare şi medii) pe tipuri de unităţi, specialităţi şi grupe de vârstă (M.S. 60.4.4 Cap. 15) – 

centralizare situaţie pe tipuri de unităţi;  

 Colectarea cerecetărilor statistice SAN pentru unităţile sanitare neaparţinând de Direcţia de 

Sănătate Publică : Centrul de Transfuzie Sanguină, Sanatoriul Balneoclimateric Buşteni, 

Unitatea Medico-Socială Boldeşti Scăieni, S.C. BestMed Serv Boldeşti Scăieni, S.C. Darius 

Medical Center etc.; 

 Sinteza stării de sănătate a populaţiei şi activităţii medico-sanitare 2012 (anual); 

 Darea de seamă privind cheltuielile unităţilor sanitare – Cap. 14 – situaţie complementară a 

Sintezei stării de sănătate a populaţiei (anual); 

 EC SAN 2012 – baza de date a bolnavilor şi cheltuielilor pentru medicamente, pe secţii, din 

cadrul unităţilor sanitare cu paturi – conform aplicaţiei  CNSISP Bucureşti ; 

 Dare se seamă statistică departamentală privind activitatea sanatoriilor, policlinicilor şi 

laboratoarelor de recuperare medicală şi balneofizioterapie şi a bazelor de tratament balnear – 

Cap. 11 - situaţie complementară a Sintezei stării de sănătate a populaţiei (anual); 

 Centralizatorul activităţii spitalului – pentru fiecare spital, cf.solicitării CNSISP Bucureşti 

(anual); 
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 Coordonarea raportărilor statistice ale : Depart. Supraveghere în Sănătate Publică, Centrul de 

Transfuzie Sanguină, Ambulanţa, Sanatoriul balneoclimateric de copii Buşteni, Medicina 

Legală – pentru  sinteza stării de sănătate a populaţiei ; 

 Colectare rapoarte unităţi sanitare_2012 în format electronic: Centralizator diagnostice Cauze 

de boală; Centralizator diagnostice Cauze externe; Proceduri; 

 Lista nominală a unităţilor cu paturi şi a celor fără paturi, existente în funcţiune la 31 decembrie 

2012 comparativ cu situaţia la 31 decembrie 2011; 

 Inventarierea echipamentului de calcul (calculator portabil Dell şi imprimantă matricială Epson) 

distribuit medicilor de familie din judeţul Prahova în anul 2008; 

 Actualizarea Registrului Special de Mortalitate în care sunt centralizate decesele de cauză 

violentă şi cele determinate de consumul de droguri, în colaborare cu  Serv. de Medicină Legală 

Ploieşti (lunar); 

 Colectare, verificare şi introducere date pentru situaţia privind Morbiditatea şi activitatea 

cabinetelor medicale şcolare pe anul de învăţământ 2012/2013; 

 Actualizarea Registrului Medicilor, cf. legislaţiei în vigoare; 

 Diverse situaţii solicitate la cerere privind analiza stării de sănătate a populaţiei judeţului 

Prahova (demografie, morbiditate, mortalitate etc.), conform legislaţiei în vigoare şi cu acordul 

dir.ex.; 

 Colectarea datelor la nivel de DSP si completarea machetelor cf. aplicatiei MS, in vederea 

elaborarii Strategiei nationale de sanatate publica in Romania; 

 Actualizare site D.S.P. Prahova de câte ori este necesar; 

 Centralizare raport de activitate al D.S.P. Prahova; 

 Participare la şedinţele Consiliului de Administraţie al Spitalului de Boli Pulmonare Breaza şi al 

Spitalului de Psihiatrie Voila. 

 

Comp.  SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA SI CONTROL  BOLI TRANSMISIBILE 

Activitati conform Ord. M.S. 1078/2010: 

 Au fost colectati trimestrial indicatorii pt. programele de sanatate, centralizati si raportati la MS; 

 Au fost efectuate :  

o 35 expertize in vederea autorizarii la unitati sanitare cu paturi 

o 21 experize in vederea autorizarii la unitati ambulatorii 

o 216 expertize in vederea autorizarii la cabinete medicale individuale 

o 115 expertize in vederea autorizarii la alte unitati 

o Asistenta de specialitate – 30 

o 215 controale in unitati sanitare (cu Serv. Control) 

Activitati conf. Ord. MS/CNAS 1591/1110/2010: 

1.Program national de imunizari 

 A fost stocat vaccinul in conditii corespunzatoare la nivelul DSP pe intreaga perioada a anului 

2013 

 A fost distribuit vaccin la M.F. si maternitati pentru imunizarea copiilor 0-4 ani in functie de 

necesar. 

 Au fost incheiate 748 contracte furnizare vaccin si plata a vaccinarilor efectuate cu 362 unitati 

asist. medicala primara, 4 spitale si 5 unitati ale administratiei publice locale. La aceste 

contracte au fost incheiate 2197 acte aditionale 

 Au fost Realizate anchete de acoperire vaccinala (lunile martie si septembrie) 

 Au fost supravegheate RAPI (reactii adverse post vaccinale indezirabile) 

 Au fost efectuate 12 sedinte de instruire personal din unitati de asist. medicala primara cu 

privire la modul de realizare, inregistrare si raportare a vaccinarilor 

 Au fost efectuate 197 controale sondaj pentru verificarea conditiilor de depozitare a vaccinului 

la medicii de familie (trim. 1 si trim. 3)  
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2.1. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare 

 Au fost supravegheate bolile transmisibile in conformitate cu HG 589/2007 si Ord. MSP 

1466/2008 si a metodologiilor in vigoare. Bolile cuprinse in anexa la HG 589/2007 au fost 

introduse in registrul unic judetean de boli transmisibile si transmise saptamanal pe e-mail la 

CRSP Bucuresti 

 Au fost vaccinate grupele la risc de imbolnavire/transmitere boli transmisibile:  

o hep. B (personal medical nevaccinat/incomplet vaccinat si contacti de familie 

ai cazurilor pozitive de hepatita B),  

o hep. A (revaccinare copii orasul Azuga – focar hepatita A), 

o rujeolic – 25 contacti nevaccinati/ incomplet vaccinati ai cazurilor de rujeola  

 Au fost supravegheate infectiile respiratorii (ARI, ILI) intre S1 – S20 si S40 – S52 in 

conformitate cu metodologia specifica (centralizare saptamanala a ILI si ARI pe grupe de varsta 

specifice si raportare la CRSP Bucuresti, trimitere probe gripa la I.Cantacuzino pentru 

diagnostic de laborator) 

 A fost supravegheata neuroinfectia West Nile – mai – octombrie (ancheta a fiecarei suspicini si 

trimitere probe la I. Cantacuzino pentru diagnostic) 

 A fost supravegheata BDA – mai – octombrie (centralizare saptamanala a examenelor 

coproparazitologice si coprobacteriologice efectuate in laboratorul DSP PH si in toate 

laboratoarele  din judet) 

 Au fost asigurate materialele si medicamentele necesare activitatilor subprogramului 

 S-a participat la studiul I-MOVE (studiu de eficienta a vaccinului gripal) 

 

2.2. Subprogramul de supraveghere şi control al infecţiei HIV 

 Au fost distribuite la maternităţi a testele rapide pentru testarea gravidelor înainte de naştere 

(din trimestrul IV conf. Ord. 322/2011 – pe baza de contract) 

 A fost realizata centralizarea trimestriala a testarilor HIV la nivel de judet 

 A fost incheiat contract cu Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti pentru asigurarea finantarii 

tratamentului specific 

 

2.3. Subprogramul de supraveghere şi control al tuberculozei 

 A fost asigurat necesarului de PPD 

 Au fost monitorizati indicatorii programului impreuna cu medicul coordonator TB 

 A fost asigurat vaccinul BCG si seringile pentru maternitatile si dispensarele TBC din judet 

 Au fost incheiate contracte cu 6 unitati sanitare pentru asigurarea finantarii profilaxiei si 

tratamentului 

 

2.4. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor cu transmitere sexuală 

 Au fost trimise lunar fişele de supraveghere a infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) la CRSP 

Bucuresti; 

 

3. Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale  

 Au fost supravegheate infectiile nosocomiale  conform metodologiei in vigoare (centralizare 

lunara a infectiilor nozocomiale pe tip de infectie si sectie si a numarului de externari lunar); 

 Instruire profesionala în vederea creşterii eficienţei activităţii de supraveghere epidemiologică şi 

a controlul infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare cu paturi. 
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 Laborator  IGIENA RADIATIILOR    
         Activitatea în anul 2013 s-a desfăşurat conform  

A)= prevederilor HG 124/2013, Cap.A, subsecţiunea II : Programul naţional de 

monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă, pct.2 – Domeniul privind 

protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante, activităţile : a) 

Radioprotecţia în expunerea medicală la R.I., b) Protejarea stării de sănătate a populaţiei împotriva expunerii 

la surse naturale de radiaţii  şi  pct.3 – Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor 

asociate factorilor de risc din mediul de muncă, activitatea : b) Protejarea sănătăţii şi  prevenirea 

îmbolnăvirilor în expunerea la radiaţii ionizante, neionizante şi laser , cuprinzand întreaga problematica din 

domeniu, structurată in activitatea de inspecţie sanitară, activitatea de laborator şi evaluarea stării de 

sănătate a expuşilor profesional la radiaţii ionizante precum şi  

B) = activitatilor cuprinse in O.M.S. nr. 1078 / 2010 litera E - atributiile LIR. 

  I. Controale igienico-sanitare şi de radioprotecţie:  

 s-a realizat un număr total de 747 actiuni, întreprinse de personalul medico-sanitar cu atribuţii de 

supraveghere/inspecţie în unităţile medicale şi industriale din teritoriul supravegheat (jud.Prahova, 

Buzău şi Dâmboviţa). 

 Număr controale şi recontroale igienico-sanitare : 195 =  153 în unitati din sectorul medical (din care 

= PH-90 ; Db-39 ; Bz-24) si 42 in unitati din sector industrial (din care= PH-37; Db-3, Bz-2) 

 Număr de avize, autorizaţii sanitare,vize redactate/eliberate : 169 - din care 133 pentru unitati din 

sectorul medical (Ph-72 ; Db-33; Bz-28) si 35 pentru unitati din sector industrial (Ph-31 ; Db-3 ; Bz-

1); au fost respinse 3 solicitari-din care 2 in sector medical (Ph-2) si 1 in sector industrial (Ph-1) ;  

 Alte activitati : 380, referitoare la atributiile prevazute in OMS 1078 Laborator Igiena Radiatiilor.  

 

II. Analize de laborator 
 Au fost recoltate şi prelucrate urmatoarele  probe :  

Proba Total probe prelevate  Det. 

radiometrice 

(α si β globala ) 

Det. 

Cs137 

Det. 

Sr90 

1. Ape potabile 207 383 1 1 

2. Aerosoli + depuneri atm. 40 80   

3. Apă suprafaţă (uzată) 14 25   

4. Vegetaţie spontană 5 14 2 2 

5. Sol 6 16 2 2 

6. Carne porc, vita, peste     

7. Lapte si derivate 2 4 2 2 

8. Cereale, paine, meniu 14 28 2 2 

9. Legume, fructe 8 22 3 3 

10.Fosforita, fosfogips, etc. 4 8 2 2 

T O T A L 300 580 14 14 

            În vederea cunoaşterii nivelului radioactivitătii în factorii de mediu s-au efectuat determinări  

dozimetrice ale fondului natural de radiatii. Măsurarea debitului la 1 metru de sol : 96 determinări.Au 

fost eliberate 2 buletine dozimetrice, cu 32 determinari. Nu s-au constatat depăşiri de CMA şi/sau DMA. 

III. Evaluarea stării de sănătate. 
Au fost aplicate măsurile destinate reducerii nivelului de iradiere medicală inutilă a populaţiei 

prin verificarea condiţiilor de radioprotecţie şi prin indicaţii privind efectuarea cu discernământ a 

radiodiagnosticului.A fost verificat modul de inregistrare şi raportare a dozei la pacient, la unităţile 

radiologice din sectorul medical , conform Ord. MSP. 1003 / 2008 ; au fost colectate datele trimestrial şi  

inaintate la INSP Bucuresti, cf. metodologiei. Au fost colectate datele de la medicii de medicina muncii 

abilitati în supravegherea medicala a personalului expus profesional la radiatii ionizante, referitoare la 

controalele medicale efectuate în anul 2013, la angajare şi  periodic.Au fost eliberate buletine de 

expertizare a locurilor de munca în vederea incadrarii în conditii deosebite, cf.HG 1274/2012.S-a 

efectuat ancheta epidemiologica intr-un caz de suprairadiere la personal expus profesional la RI din 

sector industrial (jud.Ph)-ancheta a fost inaintata catre INSP Bucuresti. 
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Compartiment  EVALUARE FACTORI DE RISC DIN  MEDIUL DE VIATA SI MUNCA    

Colectiv IGIENA ALIMENTULUI  

 

 Verificarea conditiilor  de igiena in 1078  obiective ; prelevarea a 550 probe alimente , 209 probe 

apa, 54 teste salubritate si 82 probe biologice ;  evaluarea a 122 dosare asistenta  specialitate 

pentru obiective alimentare. Au fost investigate : 1 focar TIA (consumatori-14, bolnavi-7, 

internati-7), 23 focare si 14 cazuri izolate intoxicatii cu ciuperci (consumatori-83, bolnavi-68, 

internati-57), 10 focare trichineloza (65 consumatori, 6 bolnavi , 4 internati) si 12 actiuni de 

protocol. 

 

 Colectiv IGIENA MEDIULUI 

 

 A efectuat un numar de  2528 controale.Controalele efectuate au cuprins supravegherea factorilor 

de mediu (apa, aer, sol), constand in controale curente la instalatiile de alimentare cu apa potabila 

a localitatilor, la  unitati de cazare, de imbaiere etc . 

 Au fost intocmite 363 Referate de evaluare pentru notificarea proiectelor de constructie / 

reamenajare de obiective cu diverse profile de activitate.   

 Au fost desfasurate activitati in cadrul metodologiilor PN II Obiectiv 1:  

 

Nr. 

crt. 

Metodologie Indicatori fizici realizati 

1. Supravegherea calitatii apei potabile distribuite in sistem 

centralizat in zonele de aprovizionare mari 

- macheta de raportare date calitate apa zone 

mari de aprovizionare-judet Prahova 2012 

-Raport judetean asupra calitatii apei potabile  

2012 

-centralizare date de monitorizare a calitati 

apei la nivel judetean 

-catagrafie surse locale de apa 

2. Monitorizarea apelor potabile imbuteliate ,altele mdecat apele 

minerale naturale sau decat apele de izvor 

- analiza a 2 probe de apa imbuteliata 

-anexe 1,2,3,4a si b 

3. Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor din aerul 

ambiant in mediul urban 

-anexa A si B 

4. Monitorizarea sistemului de gestionare a deseurilor rezultate 

din activitatea medicala  

- implementare OMS 1226/2012 

- 3 sesiuni de  instruire pentru coordonatorii 

activitatii de protectie a sanatatii in relatie cu 

mediul 

-verificare planuri de gestionare a deseurilor  

medicale 

-elaborare Plan judetean de gestionare a 

deseurilor  medicale 

-raportare trimestriala a datelor de evidenta a 

deseurilor medicale raportate de unitatile 

sanitare cu paturi 

5. Impactul schimbarilor climatice asupra sanatatii populatiei -administrare, completare si transmitere 

chestionare (Anexa 2)(30  chestionare) 

-evidenta si raportare evenimente climatice 

6. Supravegherea calitatii apei potabile distribuite in sistem 

centralizat in zonele de aprovizionare mici 

-completare si transmitere Anexa 1 si 2 

-prelevare 4 probe de apa in 2 campanii(vara 

si toamna) 

7. Monitorizarea intoxicatiilor acute neprofesionale cu produse 

chimice 

- investigarea cazurilor  

- completarea si transmiterea trimestriala a 

fiselor de declarare a intoxicatiilor acute 

neprofesionale cu produse chimice 

8. Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acuta 

infantila generate de apa de fantana 
 notificare CMI,spitale si autoritati 

locale; 

 multiplicare si distributie brosuri 

informative la nivel CMI 

 catagrafie surse locale apa 
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 Repartitia controalelor pe tipuri de obiective, este: 

Controale /obiectiv /an ANUL 2013 

Apa potabila 1624 

Sesizari apa potabila 1 

Imbaiere 28 

Unitati de deservire 6 

Unitati de cazare 50 

Unitati desfacere 35 

Statii de epurare 1 

Unitati agrozootehnice 1 

BAA 363 

Unitati sportive 2 

Deseuri medicale 5 

Altele 131 

A.S.F.+ VIZE + Certificarea 

conformitatii 

60 

DPR 221 

TOTAL 2528 
 

A. SUPRAVEGHEREA SANITARA A CALITATII APEI  POTABILE 

 Supravegherea sanitara a calitatii apei potabile reprezinta principala activitate a biroului 

Igiena Mediului si se realizeaza in baza Legii nr. 458/2002 si HGR 974/2004. Au fost efectuate 

controale asupra sistemelor de stocare si supravegherea retelelor de distributie, cu recoltarea de 

probe ce au fost analizate in laborator la indicatori fizico-chimici si bacteriologici. 

In localitatile unde producatorii/distribuitorii de apa potabila au inaintat note de comanda 

cartre  laboratoarele D.S.P.J.-Prahova, au fost intreprinse actiuni de realizare a monitorizarii control 

si de audit a calitatii apei potabile, pentru : sisteme de aprovizionare cu apa potabila din surse de 

profunzime, sisteme de aprovizionare cu apa potabila din surse de suprafata. S-a efectuat si 

monitorizarea calitatii apei din fantani publice. 
 

  ANUL 

 2013 

Monitorizare de audit Monitorizare de control Fantani publ. 

 Statie Nec.  Retea   Nec.  Statie   Nec.  Retea    Nec.    Probe Nec.  

PLOIESTI B 465 16 529 37 34 1 83 8 55 36 

C 63 8 81 16 32 12 76 11 55 29 

CAMPINA B 265 8 190 12 27 1 77 13 58 50 

C 47 3 49 5 27 7 77 8 58 17 

SINAIA B 319 13 223 19 3 0 11 2 28 27 

C 20 3 38 5 3 0 11 0 29 3 

VALENI  B 242 3 111 3 68 10 69 7 167 99 

C 26 2 23 6 68 5 70 0 167 99 

MIZIL B 293 4 121 3 13 0 20 3 41 36 

C 23 6 32 8 9 3 14 3 41 31 

T O T A L  B 1584 44 1174 74 145 12 260 33 349 248 

C 179 22 223 40 139 27 248 22 350 179 

  B. SUPRAVEGHEREA SANITARA A COLECTARII, EVACUARII SI DEPOZITARII 

REZIDUURILOR 

S-a initiat aplicarea O.M.S. 1226/2012 referitoare la gestionarea deseurlior medicale. 

 monitorizare calitate apa de fantana 

 notificari neconformitati nitriti/nitrati 

 raportare trimestriala si anuala; 

9. Impactul asupra sanatatii generat de managementul deseurilor 

menajere 
 culegere date 

 centralizare date 

 completare si raportare Fisa privind 

gestionarea deseurilor in mediul rural 

10. Evaluarea calitatii apei de imbaiere  catagrafie ape de imbaiere 
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C .ALTE ACTIVITATI   

 S-a implementat HGR 342/2013 privind monitorizarea calitatii apei potabile. 

 Membrii colectivului au intervenit in situatii de urgenta(inundatii,intreruperi ale aprovizionarii 

cu apa potabila) aparute pe raza judetului in cursul anului 2013. 

 elaborarea partii sanitare a Raportului judetean pe 2012 al Agentiei de Protectie a Mediului 

Prahova ; 

 lucrari,informari si raportari solicitate de catre Ministerul Sanatatii si Institutul National de 

Sanatate Publica; 

 notificari neconformitati la calitatea apei potabile; 

 elaborare si transmitere de observatii si propuneri in legatura cu proiecte de acte normative din 

domeniul sanitar si proiecte de autorizatii integrate de mediu; 

 raportari catre autoritatile centrale si locale; 

 Activitatea Colectivului de igiena a mediului a inclus si efectuarea de retestari a 

neconformitatilor la calitatea apei si evaluari ale conditiilor igienico-sanitare ale sistemelor de 

aprovizionare cu apa potabila, precum si  verificare in teren a catagrafiei sistemelor centralizate 

de aprovizionare cu apa potabila de pe raza judetuluii Prahova. 

 Personalul colectivului a participat la sedinte ale Colectivului de Analiza Tehnica constituit la 

nivelul Agentiei de Protectie a Mediului Prahova si la cursuri de instruire profesionala pe 

domeniul de specialitate la nivelul Institutului National de Sanatate Publica Bucuresti. 

 Colaborarea colectivului de Igiena a mediului cu alte compartimente si puncte fixe de lucru  a 

vizat controale de specialitate efectuate in echipe mixte la unele obiective de pe raza judetului . 

 

 Colectivul  IGIENA  SCOLARA    
 Actiunile realizate   din Programul National de Sanatate au fost: 

-Evaluarea nivelului de dezvoltare fizica si a starii de sanatate pe baza examenelor medicale de 

bilant la copiii si tinerii din colectivitatile scolare  

 s-au verificat , centralizat si prelucrat pe suport  electronic  raportarile cu privire la examenul de 

bilant (dezvoltarea fizica a copiilor si starea de sanatate) primite de la cabinetele medicale scolare 

efectuate in anul scolar 2012/2013, pentru  19229 elevi examinati. 

 tabelele centralizatoare au fost raportate la INSP Bucuresti. 

 -Evaluarea morbiditatii cronice prin dispensarizare in colectivitatile de copii si tineri 

 s-au verificat,  centralizat pe suport  electronic si raportat la INSP Bucuresti, raportarile primite de 

la cabinetele medicale scolare privind dispensarizarea celor  9920 de copii si tineri cu afectiuni 

cronice  din colectivitatile scolare. 

-Supravegherea starii de sanatate a copiilor si adolescentilor din colectivitati prin efectuarea 

triajului epidemiologic dupa vacante scolare 

 a verificat, prin sondaj, efectuarea triajului epidemiologic dupa vacantele de iarna, primavara  si 

vara in 90 unitati de invatamant. 

 s-a centralizat si raportat la INSP Bucuresti- CNEPSS, Compartimentul Sanatatea Copiilor 

Tinerilor si a Colectivitatilor de Invatamant si la  Min.Sanatatii -Directia de Sanatate Publica si 

Control in Sanatate Publica, rapoartele  primite de la cabinetele medicale scolare si de la 

cabinetele medicale individuale,cuprinzind rezultatele triajului epidemiologic realizat dupa 

vacantele de iarna, primavara si vara.  

  -Utilizarea modelului ecologic pentru interventiile de prevenire a violentei la elevi 

 s-au aplicat 331 chestionare tip la elevi (Chestionar de autoevaluare psiho-comportamentala  si 

chestionar CDC de evaluare a comportamentului agresiv la elevi) in 4 unitati de invatamant din 

mediul urban si rural selectionate de Centrul Regional de Sanatate Publica (CRSP)  Cluj-Napoca 

coordonatorul acestei actiuni la nivel national.Chestionarele au fost prelucrate pe suport 

electronic (Excel). 

  -Evaluarea profilului de risc psiho-social in comunitati scolare  
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 s-au aplicat 120 chestionare-tip la elevi si 57 chestionare-tip  la  profesori - elaborate de CRSP 

Cluj-Napoca,  in 2 unitati de invatamant din mediul urban si rural.Chestionarele au fost prelucrate 

pe suport electronic (Excel). 

   -Evaluarea starii de nutritie a copiilor din ciclul primar”-(COSI) 

 au fost selectionate 3 scoli primare din mediul rural si 2 scoli primare din mediul urban; s-au 

efectuat masuratori antropometrice la 92 de  elevi cu varsta cuprinsa  8 ani si 9 ani si s-au aplicat 

chestionare pentru parintii copiilor masurati si directorilor scolilor incluse in studiu- conform 

metodologiei elaborate de INSP Bucuresti. 

  Chestionarele au fost predate la INSP Bucuresti. 

   -Alte actiuni destinate rezolvarii prioritatilor locale: 

 s-a participat impreuna cu reprezentantii  Prefecturii Prahova  si ai Compartimentului Inspectia si  

Controlul  Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca din DSP -PH la verificarea modului in 

care autoritatile locale pregatesc inceperea  noului an scolar in septembrie 2013 . Au fost  

controlate  53 unitati de invatamant .  

 s-a verificat conformarea la normele igienico-sanitare  in  9 unitati de invatamant  private , -- s-au 

autorizat  4 cabinete medicale scolare cu referat de evaluare   si 60 unitati de invatamint  care au 

depus  declaratia pe propria raspundere . 

 s-a participat la comisia de examinare de orientare scolar-profesionala in vederea eliberarii a 10 

referate medicale pentru elevii bolnavi cronic si acelor cu dizabilitati mintale din scolile speciale; 

 s-a participat impreuna cu reprezentantii  Compartimentului Inspectia si Controlul Factorilor de 

Risc din Mediul de Viata si Munca si ai compartimentului Epidemiologie din cadrul DSP-PH  la 

controale igienico-sanitare in 24 Cabinete Medicale de Familie  , in 33 unitati de invatamanti si la 

un focar toxiinfectie alimentara . 

 s-a participat la comisia de examinare a cursantilor care au efectuat cursurile de insusire a 

notiunilor fundamentale de igiena (1072 cursanti); 

 s-a participat la organizarea asistentei medicale a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a care au 

sustinut examenul de capacitate respectiv examenul de bacalaureat, impreuna cu personalul din 

cabinetele medicale scolare (apartinind Consiliilor Locale) si din cabinetele medicale de familie  

 s-a participat la comisia de examen a absolventilor scolii sanitare postliceale “Sf.Vasile cel Mare” 

Ploiesti; 

 s-au  inregistrat 4 cazuri de scarlatina si au fost  recoltate 62 exsudate faringiene la contacti    ( din 

care 3 copii au fost depistati  pozitivi cu streptococ beta hemolitic ; 

 s-a participat la efectuarea anchetei epidemiologice la un caz de hepatita A  intr-o unitate de 

invatamant din mediul urban (Colegiul Tehnic Forestier Campina) ; 

 s-a evaluat activitatea medicala intr-un  cabinet medical stomatologic; 

 s-a asigurat asistenta de specialitate pentru  19 proiecte de constructie sau reamenajare ale unor 

unitati de invatamint ; 

 s-a verificat efectuarea anchetelor alimentare in 5 gradinite cu program prelungit si 1 ancheta  la 

un centru de plasament; au fost intocmite adrese catre conducerea unitatilor de invatamint  

cuprinzand deficientele constatate; 

 s-a reactualizat baza de date privind situatia autorizarii sanitare a unitatilor de invatamant si a 

retelei de medicina scolara din judet.  

 s-a participat la sedintele Consiliului de administratie a spitalului Baicoi. 

 

Pentru realizarea acestor activitati  a fost cheltuita suma de 1000 lei din totalul de 3000 lei alocat.     
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Colectivul PROMOVAREA SANATATII 

o Obiectiv: Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin promovarea unui stil de viaţă 

sănătos şi combaterea principalilor factori de risc.  

  Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos : 

                                                          

Interventii                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-implementarea metodologiilor campaniilor de informare – educare –comunicare (IEC) în 

teritoriul de responsabilitate;  

 

   A.Activitati propuse : 10 campanii IEC/an 

  B.Activitatile realizate 

 Implementarea metodologiei aferente PN V  în teritoriul de responsabilitate s-a realizat prin  

organizarea a  14 campanii informare-educare- comunicare  ( IEC)  din calendarul national. 

 Toate campaniile s-au desfasurat utilizand materialele elaborate de Institutul National de 

Sanatate Publica Bucuresti  si au constat in: comunicate de presa, postarea pe site-ul DSP, 

transmiterea materialelor eleborate de INSP catre  cele 21 cabinete medicale scolare, proiectii 

video , discutii cu elevii despre tema campaniei, distributii de materiale grafice (pliante, postere): 

 Campania IEC pentru „Ziua Mondiala a Apei” s-a desfasurat in 4 unitati de invatamint 

 Campania IEC pentru „ Ziua Mondiala de lupta impotriva Tuberculozei” s-a desfasurat in 7 

unitati de invatamint  

 Campania de educatia sanitara privind prevenirea sarcinii si a bolilor cu transmitere sexuala  la 

elevii din clasele V-XII din localitatile cu minoritate rroma numeroasa  (unitati de invatamint din 

Mizil, V.Calugareasca, Bucov, Slanic)  

 Campania IEC pentru „Saptamina Europeana a Vaccinarii” s-a desfasurat in 10 unitati de 

invatamint  

 Campania IEC pentru  „Ziua Europeana de prevenire a Obezitatii” s-a desfasurat in  4 unitati de 

invatamint 

 Campania IEC de prevenire a bolilor transmisibile  in timpul inundatiilor a constat numai in 

comunicat de presa si postare pe site-ul DSP 

 Campania IEC de prevenire a efectelor patologice ale caniculei a constat numai in comunicat de 

presa si postare pe site-ul DSP 

 Campania IEC pentru Ziua Mondiala anti-Drog a constat numai in comunicat de presa si postare 

pe site-ul DSP 

 Campania IEC pentru consum de lapte igienic s-a desfasurat in colaborare cu DSV-SA Prahova 

in 100 cabinete de familie din mediul rural  

 Campania IEC pentru consumul de apa potabila si prevenirea efectelor patogene ale apei poluate 

cu nitrati / nitriti  (distributia a 1000 pliante in mediul rural) 

 Campania IEC pentru „Ziua Mondiala a Contraceptiei” 

 Campania IEC pentru prevenire si depistare precoce a  cancerului de san in colaborare  

Societatea de Cruce Rosie din Romania – filiala  Bucuresti 

 Campania IEC pentru „Ziua Mondiala de lupta impotriva Diabetului Zaharat” 

 Campania IEC pentru Ziua Mondiala de prevenire a infectiei virusul HIV (SIDA) 

           

C. Buget alocat in 2013 = 0 (zero) lei 

D.Indicatori de evaluare: 

 Nr.activitati IEC derulate la nivel local:-propuse =10 

                                                                 -realizate=14 

 Cost mediu/activitate derulata la nivel judetean: -propus = 500 lei 

                                                                              -realizat = 0 lei 

 Cost mediu/materiale campanii IEC elaborate la nivel local : -propus = 2 lei 

                                                                                                   -realizat =  0 lei 



 

13 

 

  Colectiv  MEDICINA MUNCII 

 Au fost cercetate 171 cazuri de imbolnavire profesionala, din care 153 declarate.  

 In vederea eliberarii avizelor sanitare de reamenajare sau constructie de noi obiective au fost 

intocmite 50 referate.    

 Documentarea, cercetarea si declararea cazurilor de imbolnavire profesionala la obiective 

economice; eliberarea fiselor BP2 si copiile proceselor verbale catre lucratori, redactarea 

adreselor pentru cazurile infirmate. 

 Realizarea Registrului  de evidenta a bolilor profesionale la nivel teritorial, inregistrarea 

cazurilor noi, in format electronic si scris. 

 Verificarea conditiilor igienico-sanitare in 40 unitati. 

 Raportarea si transmiterea documentatiei privind cercetarea si declararea cazurilor de 

imbolnavire profesionala catre partenerii institutionali conform legislatiei in vigoare: 

Inspectoratul Teritorial de Munca, Casa Judeteana de Pensii, Spitalul Clinic Colentina Clinica de 

Medicina Muncii, Casa Nationala de Pensii Bucuresti - INEMRCM, Institutul de Sanatate 

Publica Bucuresti, Comisia de experti de medicina muncii-contestatii. 

 Inregistrarea absenteismului medical si vizarea certificatelor medicale prin boala profesionala. 

 Implementarea la nivel teritorial a activitatilor cuprinse in Programul National de sanatate 

publica privind Domeniul protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de 

risc din mediul de munca, PN II C  in  35 obiective. 

 Supravegherea expunerii profesionale la agenti cancerigeni, mutageni, azbest. 

 Evaluarea riscului generat de utilizarea laserului la locul de munca. 

 Evaluarea starii de sanatate a muncitorilor agricoli expusi la pesticide. 

 Evaluarea expunerii ocupationale la campuri electromagnetice. 

 Supravegherea respectarii cerintelor de sanatate si securitate in munca in conditiile unei activitati 

cu efort fizic mare, transport si manipulare de greutati. 

 Expunerea profesionala la radiatii ionizante. 

 Monitorizarea incidentei bolilor profesionale si a absenteismului medical prin boala 

profesionala; 

 Programul se deruleaza in permanenta cu raportare lunara si anuala Centrului National de 

Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar – Institutul de Sanatate Publica Bucuresti. 

 La solicitare, contoale in 7 unitati  pentru Notificare de certificare a conformitatii obiectivelor 

industriale. 

 Activitate in teren privind transmiterea formularelor si colectarea datelor in cadrul Programelor 

Nationale PN IIC, 2013-2014. 

 Efectuarea de consultatii de specialitate la cererea tertilor: unitati industriale, unitati scolare 

(referate privind evaluarea documentatiei privind starea de sanatate a elevilor cu dizabilitati si 

incadrarea lor in unitati speciale de invatamint; evaluarea documentatiei privind reorientarea 

scolara). 

 Expertiza ocupationala cu redactarea Buletinelor de determinare privind acordarea sporurilor 

salariale pentru  2 unitati cu conditii vatamatoare  si deosebit de periculoase. 

 Adrese de raspuns la solicitarile pentru expertizare in domeniul sanatatii ocupationale. 

 

Laborator  MICROBIOLOGIE   

 Laboratoarele DSP Prahova / Ploieşti, Văleni : 32245 determinări cu 3783 determinări pozitive, 

efectuate pentru 15796 probe primite, din care 1983 probe pozitive. 

Repartizarea numărului de probe şi determinări pe laboratoare 

 Ploieşti :  28091 determinări, reprezentând 87.1 % din total determinări judeţ, din care 2900 

pozitive, efectuate pentru 13796 probe primite, reprezentând  87.3 % din total probe judeţ, 

astfel : Bacteriologie medicală :  3913 probe, reprezentând   28.4   % din total probe primite 

Ploieşti, Bacteriologie sanitară :   3907 probe, reprezentând   28.3 % din total probe primite 

Ploieşti ; Serologie :  5976 probe, reprezentând  43.3  %  din total probe primite Ploieşti. 
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 Văleni :  4154 determinări, reprezentând 12.9 % din total determinări judeţ, din care 883 

pozitive, efectuate pentru 2000 probe, reprezentând 12.7 % din total probe judeţ, astfel :     

Bacteriologie medicală :  1366 probe, reprezentând 68.3 % din total probe primite Văleni; 

Bacteriologie sanitară :     634 probe, reprezentând 31.7 % din total probe primite Văleni. 

Repartizarea numărului de determinări pe activităţi  

 Bacteriologie medicală (diagnostic etiologic al bolilor transmisibile, control periodic)  

Total : 10169 determinări, din care 791 pozitive, efectuate pentru 5279 probe primite, 

reprezentând   33 % din activitate, astfel:  

examen coprobacteriologic:     5878 determinări  

examen coproparazitologic:     1515 determinări  

exsudat faringian:                     1397 determinări 

produse patologice diverse:      1379 determinări  

 Bacteriologie sanitară 

Total : 14006 determinări, din care 1582 necorespunzătoare efectuate pentru 4541 probe primite 

reprezentând 29 % din activitate; 

control bacteriologic apă :           12836 determinări  

control bacteriologic alimente :       88 determinări  

prevenire infecţii nozocomiale :      439 determinări  

teste salubritate :              643 determinări 

 Serologie 

Total : 8070 determinări, din care 1410 pozitive, efectuate pentru 5976 probe primite, 

reprezentând 38.0 % din activitate. 

diagnostic infecţie HIV :     2234 determinări, testându-se 290 gravide.  

diagnostic infecţie luetică : 1693 determinări, astfel : 282 teste TPHA la gravide, 700 determinări 

suspiciune sifilis congenital, pentru 28 cupluri mamă-nou născut şi 711 determinări alte 

categorii.  

diagnostic hepatită :   2415 determinări ;  

diagnostic mononucleoză infecţioasă :     71 determinări 

titrare anticorpi anti - toxoid difteric : 672 determinari 

titrare anticorpi anti - toxoid tetanic :  576 determinari 

 Prelucrări probe pentru investigaţii superioare la Centrele Naţionale de Referinţă : 409 

 

  Laborator TOXICOLOGIE      
 

NOXA Determinări 

Pulberi 1070 

Oxid de carbon 585 

Gaze şi vapori iritanti 1011 

Benzen şi omologi 126 

Solvenţi organici 142 

Alti compuşi organici 153 

Hidrogen sulfurat 372 

Plumb 9 

Crom 3 

Metale 12 

Cianuri 6 

Alte noxe chimice 9 

Zgomot 350 

Microclimat 91 

Iluminat 129 

Biotoxicologice 176 

TOTAL 4244 
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 Determinarile au fost facute în cadrul PN II., la solicitări ale ISS, precum si la solicitări ale 

agentilor economici 
 

 Laborator  CHIMIE SANITARA 

 s-au analizat 3860 probe din care 3611 probe de apa la care  s-au facut 14191 determinari fizico-

chimice şi 249 probe de alimente la care s-au facut 753 determinari fizico-chimice. Din totalul 

de probe analizate pe tot judetul au fost declarate necorespunzatoare 388  probe. 

 La DSP Ploiesti au fost analizate 111 probe de alimente la care s-au efectuat 241 determinari 

fizico-chimice şi 2522 probe de apa la care s-au facut 11035  determinari fizico-chimice. 246 

probe de apa şi 2 probe de alimente au fost necorespunzatoare.  

 La  PLF Valenii de Munte au fost analizate 636 probe de apa la care s-au facut 2353 determinari 

fizico-chimice. 133 probe de apa au fost necorespunzatoare.  

 La  PLF Sinaia au fost analizate 138 probe de alimente la care s-au efectuat 512 determinari 

fizico-chimice şi 702 probe de apa la care s-au facut 1556 determinari fizico-chimice. 7 probe de 

apa au fost necorespunzatoare. 

 
 

Comp. INSPECTIE/CONTROL FACTORI DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI 

MUNCA  

INSPECTIA SI CONTROLUL FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI 

MUNCA        

NR. TOTAL = 5884 

 Inspectii programate =5499 : -aliment = 529 ( producatori si ambalatori = 38, retaileri = 213, 

sectorul de servicii = 234, producatori primari care vand direct consumatorului final = 23, 

transportatori si distribuitori = 21), apa = 46 (instalatii centrale = 36, instalatii locale = 1, 

verificarea monitorizarii de audit = 5, verificarea monitorizarii de control = 4), turism = 117 

(cazare= 54, piscine =63), mediu de viata al populatiei = 69 (zone de locuit = 2, unitati mica 

industrie = 5, unitati comerciale = 36, colectarea si depozitarea deseurilor menajere = 2, unitati 

de prestari servicii = 6, institutii social-culturale = 2, unitati de comercializare haine second 

hand = 4, altele = 12),  tutun= 1024 ( pentru fumat in spatiile publice = 343, in unitatile care 

comercializaeaza produse din tutun = 48, pentru inscriptionarea produselor din tutun = 71, in 

unitatile sanitare =429, in unitatile de invatamant = 133), mediu de munca = 18,  cosmetice = 

922 ( importatori = 2, distribuitori = 5, unitati de desfacere = 11, unitati de frizerie, coafura, 

manichiura, pedichiura, cosmetica = 150, piercing si tatuaj = 4, alte unitati din sectorul prestari 

servicii care folosesc produse cosmetice = 4, produse verificate = 744),  biocide = 954 

(producatori = 4, la utilizatori = 931, la utilizatori profesionali = 4, la retaileri = 15), invatamant 

= 298 ( unitati pentru anteprescolari si prescolari = 89, unitati de invatamant primar si 

gimnazial=45, unitati de invatamant liceal = 23, unitati de invatamant postliceal = 1, ateliere 

scolare = 18, unitati de cazare = 7, centre de plasament = 4, blocuri alimentare proprii = 57, 

unitati catering = 3, tabere de odihna = 5, controale pe produse si meniuri = 46), unitati sanitare 

cu exceptia spitalelor = 749 ( unitati de asistenta medicala primara = 359, unitati de asistenta 

medicala ambulatorie= 334, unitati de asistenta medicala dentara =37, serviciul de ambulanta = 

1, societati de turism balnear si de recuperare = 4, laboratoare de analize medicale = 3, unitati 

socio-medicale pentru varstnici = 5, unitati ingrijiri la domiciliu = 6 ), unitati sanitare cu paturi 

= 177, unitati de transfuzii = 9 ( unitati de transfuzie sanguina din spitale = 8, centre judetene de 

transfuzie sanguina = 1), deseuri cu potential contaminant  = 633  

 Inspectii pentru solutionare sesizari = 371 

 Recontroale = 14 (turism =2, invatamant = 3, unitati sanitare cu paturi  = 6, alimente = 3)  

 Sanctiuni : 184 avertismente, 107 amenzi in valoare de 185.800 RON;  

 Alimente scoase din consum = 85.53 kg si 63 litri     

 Probe recoltate =  195 ( 28 probe de apa - corespunzatoare + 27 probe alimentare - 20 

corespunzatoare  + 140 teste de sanitatie - corespunzatoare )  
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 Actiuni cu alte organisme de control = 41 

 Actiuni tematice stabilite de ISS = 1 

 Alerte rapide = 9   

     

 Compartiment  CONTROL UNITATI SI SERVICII DE SANATATE 

 S-a participat la activitati comune cu C.A.S (256), Colegiul medicilor si medicilor dentisti (8); 

 Participarea la Comisii cu alte institutii publice  (42); 

 Au fost efectuate controale si controale tematice M.S. in unitatile sanitare cu paturi, 

ambulatorii de specialitate si C.M.I.-M.F. si de specialitate (211); 

 Verificarea si semnarea documentelor pentru apostila (46); 

 Au fost repartizati in stagiu un numar de (36) medici rezidenti in Medicina de familie; 

 Au fost rezolvate sesizari verbale si telefonice (120); 

 S-a rezolvat un numar de  580 adrese si petitii; 

 Au fost verificate si avizate fise de post (418), R.O.I. si R.O.F. (4) de la unitatile sanitare cu 

paturi; 

 S-au preluat, verificat si centralizat indicatorii de performanta ai managementului spitalului pe 

fiecare luna, trimestru, semestru si an  din unitatile sanitare cu paturi; 

 Derularea programului PN VI - repartizare contraceptive, lapte praf, screeningul neonatal 

pentru depistarea fenilcetonuriei si hipotiroidismului congenital, saptamanal; 

 Instituirea procedurii metodologice pentru copii depistati pozitiv cu fenilcetonurie (12); 

 Raportari fise operative deces copii 0-1 an la Ministerul Sanatatii (19); 

 Incheierea contractelor cu CMI-urile (30) si contracte si acte aditionale cu primariile locale 

(212), conform Ordinului M.S. 322/2011; 

 Participarea la sedinta Comisiei Judetene de Analiza Profesionala a Deceselor Materne, 

intrunita la sediul D.S.P.-Prahova pentru analiza cazurilor de decese materne (1); 

 S-a intocmit executia bugetara pe fiecare luna, cererea de finantare pe fiecare luna pentru 

asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari romi; 

 S-a facut repartizarea sumelor finantate pe fiecare luna pentru  mediatorii sanitari romi. 

  

 Colectivul  SUPRAVEGHERE BOLI  NETRANSMISIBILE 

 Au fost intocmite cererile lunare de finantare fundamentate aferente ianuarie-decembrie 2013  

pentru programul PN IV.1- screening cancer col uterin. 

 S-au intocmit lunar repartitiile finantarilor programului national de screening cancer de col 

uterin pe surse de finantare si unitati sanitare.  

 S-a asigurat repartitia bugetului aprobat pentru anul 2013  pentru  programele nationale de 

sanatate publica. 

 Au fost intocmite si transmise comunicarile privind bugetele alocate unitatilor sanitare 

implicate in derularea programelor  nationale de sanatate pentru anul in curs. 

 Au fost intocmite contractele si actele aditionale cu unitatile sanitare din judet pentru derularea  

programelor nationale de sanatate in conformitate cu bugetul alocat pentru anul 2013. 

 A fost intocmit si raportat proiectul de buget pentru anul 2014 pentru derularea programelor 

nationale de sanatate. 

 Au fost intocmite si raportate toate situatiile financiare operative specifice programelor de 

sanatate solicitate de Ministerul Sanatatii-Serviciul pentru Programe de Sanatate.  

 S-a asigurat derularea programelor nationale de sanatate privind bolile netransmisibile, 

programului national de tratament in strainatate. 

 Au fost intocmiti si raportati trimestrial indicatorii fizici si de eficienta aferenti trimestrului IV 

al anului 2012, trimestrelor I, II, III 2013 pentru PN IV.1- screening cancer col uterin. 

 Au fost intocmite si transmise documentele necesare pentru desfăşurarea activităţilor 

prevăzute în AP-ATI conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013 cu unitatile 

sanitare din judetul Prahova. 

../sintact%203.0/cache/Legislatie/temp263608/00157220.htm
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 Au fost intocmite si transmise situatiile privind modul de raportare al pacientilor la registrul 

national de diabet zaharat, necesarul de consumabile pentru pompele de insulina.  

 S-au transmis la Ministerul Sanatatii situatiile referitoare la medicamentele oncologice 

deficitare.  

 Au fost inregistrate decesele cu si prin cancer aferente decembrie 2012-octombrie 2013 

precum si cazurile noi de cancer inregistrate in luna ianuarie-octombrie 2013. 

 S-a asigurat consultanta de specialitate pentru 2 solicitari de intocmire a dosarului de tratament 

in strainatate. In vederea avizarii de catre comisiile de specialitate au fost trimise 2 dosare de 

trimitere la tratament medical in strainatate, dintre acestea 1 dosar  a primit aviz favorabil. In 

urma efectuarii corespondentei cu clinicile din strainatate nu s-a putut  transmite dosarul spre a 

fi supus aprobarii la Ministerul Sanatatii  

 S-a asigurat participarea la actiunea de control privind conditiile de functionare si acordare a 

serviciilor de asistenta medicala la nivelul unitatilor sanitare cu paturi si in cadrul echipelor de 

control privind aplicarea Ordinului MS nr. 1498/09.12.2013 referitor la stabilirea planului de 

masuri privind evaluarea capacitatii unitatilor din sistemul de sanatate pentru asigurarea 

necesarului de medicamente, materiale sanitare si echipe medicale destinate asistentei 

medicale a populatiei pentru perioada 24.12.2013-06.01.2014.  

 S-a asigurat participarea la sedinta grupului tematic regional “Sanatate si incluziune sociala” in 

data de 27 martie 2013 privind modul de accesare a fondurilor europene pentru dezvoltarea 

sistemului sanitar si de asistenta sociala pentru perioada 2014-2020. 

 S-a organizat sedinta de lucru privind modul de derulare a PN IV.1 screening cancer col uterin 

la care au participat reprezentantii UAMTR Muntenia Sud 1–I.O.M.C. Bucuresti si ai tuturor 

unitatilor sanitare din judetul Prahova (medici de familie, cabinete de ginecologie, laboratoare 

de anatamie patologica). 

 Au fost informate toate unitatile sanitare din judetul Prahova despre publicarea în Monitorul 

Oficial a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 607/08.05.2013, pentru aprobarea normelor 

specifice privind autorizarea unităţilor de transfuzie sanguină din unităţile sanitare. 

 S-a asigurat participarea la sedintele comisiilor judetene, comune cu CAS Prahova, privind 

programele nationale de diabet zaharat, oncologie si boli endocrine, finantate din fondurile 

CAS. 

 S-a asigurat participarea la sedintele consiliului de administratie al  Spitalului Orasenesc Mizil  

 

Compartiment COSUJ 
 

 S-a participat la sedintele Consiliului de Administratie la: Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti 

si Spitalul de Psihiatrie Voila; 

 Au fost efectuate controale la urmatoarele unitati sanitare : Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti 

– UPU, Spitalul de Pediatrie Ploiesti – CPU, Spitalul Municipal Campina – CPU, Spitalul 

Orasenesc Sinaia – CPU;  

 A fost aplicata o sanctiune la S.C. Centrul Medical “Mediurg”; 

 S-a participat la exercitiile de cooperare organizate de I.S.U. – Prahova in situatia producerii 

unui accident pe amplasamentul S.C. OMV PETROM S.A. si LUKOIL  Ploiesti; 

 S-au centralizat si transmis indicatorii din cadrul proiectului APL – 2 

 Au fost culese date referitoare la evenimentele deosebite pentru 3 cazuri si raportate la M.S. 2 

cazuri;   

 In conformitate cu Ordinul MSP/MAI nr. 1092/1500/2006 au fost autorizate echipajele  

ambulantelor din cadrul I.S.U. – Prahova, Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti – UPU/SMURD  

si  S.C. Centrul Medical “Mediurg”; 

 S-a participat la examenul de admitere la scoala  postliceala “Louis Pasteur”- Campina. 

 S-a participat la sedintele Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta din cadrul Prefecturii 

Prahova si la sedinta organizta de Centrul Militar Judetean Prahova; 
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 A fost intocmit si inaintat prefecturii jud. Prahova “Planul de masuri pentru prevenirea si 

atenuarea efectelor caniculei si secetei prelungite” si “Planul de masuri pentru sezonul rece – 

anul 2013”; 

 Datorita temperaturilor ridicate, au fost transmise adrese referitoare la atenuarea efectelor 

negative datorate caniculei la: SAJ- Prahova, ISU-Prahova, Colegiul farmacistilor-Prahova, 

spitalele si CMI-urile din teritoriu, unitatatior sanitare din sistemul privat care asigura asistenta 

medicala; 

 Au fost inaintate adrese catre toate unitatile sanitare cu paturi si unitatile sanitare de transport 

medical din sistemul public si privat referitor la conditiile meteo nefavorabile si la transportul 

pacientilor dializati si a gravidelor la termen sau cu risc obstetrical crescut; 

 Au fost raportate la M.S. COSU cazurile de hipotermie si deces datorat hipotermiei, precum si 

indicatorii specifici situatiilor de urgenta determinate de efectele negative ale caniculei asupra 

starii de sanatate a populatiei; 

 S-au raportat cheltuielile efectuate de la bugetul de stat pentru UPU - SMURD; 

 Au fost centralizate raportarile zilnice ale activitatilor UPU/CPU; 

 S-au raportat catre MS datele statistice referitoare la activitatea SAJ – Prahova; 

 S-au centralizat indicatorii de performanta de la SAJ – Prahova; 

 S-a efectuat inventarierea tehnicii de calcul din cadrul CMI-urilor; 

 S-a raspuns la adresele destinate compartimentului COSUJ ; 

 S-au centralizat raportarile zilnice de la ISU ; 

 

 

Birou  BUGET – FINANTE – CONTABILITATE 

 Monitorizare programe investitii - D.S.P.Prahova si unitati sanitare subordonate; 

 Cont executie a bugetului institutiei publice – cheltuieli pentru D.S.P Prahova si unitati sanitare 

subordonate D.S.P.Prahova;  

 S-a urmarit derularea contractelor cu unitatile sanitare pentru cabinetele cuprinse in structura  

spitalului public din reteaua administratiei publice locale;. 

 S-a urmarit derularea contractelor cu consiliile locale pentru cabinetele de medicina scolara; 

 Cheltuieli cont materiale , grupa 6; 

 Verificare intrari si iesiri materiale – cont 3028, 3029, balanta materiale; balanta mijloace fixe;  

bonuri transfer mijloace fixe; consum cheltuieli francare posta, ordine de plata catre furnizori; 

raportari MS – accize- cheltuieli, raportari M.S. cu sumele incasate si virate, operari in ordine 

cronologica a extraselor de cont la conturile de banca pt. buget de stat, venituri accize, 

transferuri, sume din anii precendenti; inregistrari facturi pentru prestari de servicii si lucrari 

executate de furnizori; - intocmire note contabile in vederea intocmirii balantei sintetice pe 

fiecare luna; monitorizarea cheltuielilor care se genereaza din program corelata cu balanta; 

evidenta tratament in strainatate si a extraselor de cont pentru tratamentul in strainatate; 

 S-au intocmit facturi clienti, intocmire balanta, urmarire incasare clienti si verificare concordanta 

venituri client; 

 S-a incheiat un numar de 28 acte aditionale (13 acte aditionale pentru finantarea cabinetelor 

scolare si 15 acte aditionale pentru finantarea unor cabinete /compartimente din cadrul spitalelor: 

 Prognoza Trezorerie si situatie justificativa; 

 Conturi debitori, creditori, client; 

 Corespondenta: MS, trezorerie, primarii, unitati sanitare, persoane fizice;  

 Derularea PNS conform HG 124/2013 si OMS nr. 422/2012 cu finantare atat de la BS cat si de la 

accize pentru DSP Prahova si AAPL; 

 Inventarierea patrimoniului DSP Prahova. 
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Compartiment ACHIZITII PUBLICE / ADMINISTRATIV-MENTENANTA  

 S-au efectuat urmatoarele: o cerere de oferte in SEAP si 337 cumparari directe in SEAP. 

 S-au incheiat un numar de 45 contracte si 220 comenzi; 

 S-au intocmit diverse situatii solicitate de Ministerul Sanatatii si alte institutii; 

 S-a completat online in Sistemul Electronic de Achizitii Publice raportul anual privind 

contractele atribuite in anul 2012. 

 

Compartiment  SECRETARIAT – REGISTRATURA 

 Total inregistrari ( intrari / iesiri) : 35187 ; 

 S-a asigurat evidenţa unităţilor şi serviciilor medicale din teritoriul administrativ: denumirea, 

nominalizarea conducerilor, adresele complete şi numerele de telefon ale unităţilor şi 

conducerilor acestora (inclusiv numerele de telefon de la domiciliu - fixe sau mobile); 

 S-a asigurat evidenţa contactelor de la nivelul direcţiilor publice locale şi centrale, precum şi a 

persoanelor din conducerea acestora (numele, prenumele, funcţia, adresa de reşedinţă, numerele 

de telefon etc.); 

 S-au înregistrat lucrările transmise de conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Prahova şi de 

serviciile din structura acesteia către petenţi şi alte autorităţi, precum şi cele primite la 

conducerea direcţiei şi s-a ţinut evidenţa repartizării acestora, urmărind rezolvarea lor în 

termenele stabilite; 

 S-au înscris în registrul specific persoanele venite în audienţă la conducerea D.S.P.Prahova; 

 Inregistrează şi ţine evidenţa lucrărilor primite sau transmise prin fax; 

 S-a asigurat transmiterea corespondenţei de la DSP PH, inclusiv modul de trimitere; 

 S-a tinut evidenţa deplasărilor în teren ale salariaţilor DSP Ph; 

 Păstrează secretul de serviciu. 

 S-a intocmit situatia pentru efectuarea permanentei la domiciliu a salariatilor. 
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