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                                                                     Operator date cu caracter personal inregistrat la nr.21959 

 

Activitatile desfasurate in cadrul Directiei de Sanatate Publica Prahova in anul  2015: 

 

    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 2014”. 

 Intocmire situatie statistice S3“Costul fortei de munca 2014“ (Directia de Statistica Jud. 

Prahova). 

 Intocmire situatie cu privire la numarul de personal si fondul de salarii aferent anului 2014 

(Directia Generala a Finantelor Publice Prahova ) – semestrial 

 Intocmire situatie statistice SAN 2014 pentru aparatul propriu“ (Dir. de Statistica Jud. Prahova). 

 Intocmirea necesarului privind formarea profesionala. 

 Intocmirea dispozitiilor privind modificari ale situatiei salariale. 

 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 ; 

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

Publici. - trimiestrial 

 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 = 161; Note justificative = 13; Acte Aditionale = 2681-  din care:  

 35 contracte privind achizitiile publice, cu 21 Acte aditionale si 13 Note justificative, 

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

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

   5 contracte incheiate conform OMS nr.1079/2013 si 2 Acte Aditionale  

 contracte incheiate conform prevederilor OMS nr.386/2015  de catre Compartiment asistenta 

medicala si programe 39 si 161 Acte Aditionale; 381 de contracte de furnizare si 2318 Acte 
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Aditionale, 355 Contracte plata si 2119 Acte Aditionale incheiate de catre Compartimentul 

Supraveghere Epidemiologica si control boli transmisibile   

  312 contracte si 312 Acte Aditionale, 27 Notificari de reziliere - Compartimentul Statistica 

 2 Contracte individuale de munca – Compartiment RUNOS 

 5 Contracte  - monitorizari apa potabila - Compartimentul Juridic 

 Au fost verificate si semnate pentru  legalitate un numar de 296  Dispozitii ale Directorului 

Executiv. 

 Pe rolul instantelor judecatoresti au fost in derulare un numar de 37 de dosare, din care 9 

plangeri contraventionale (solutionate favorabil 5, 1 pierduta si 3 plageri sunt in curs de 

solutionare) si doua dosare care au fost puse in executare pentru recuperare debit. 

 Dosar nr. 772/310/2014, SC COMTRIX SRL – Sanctiune schimbata la fond in avertisment; 

 Dosar nr. 31003/281/2013 Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Termen : 08.02.2016 

 Dosar nr. 11824/281/2013 Dr. Avram - castigat  

 Dosar nr. 443/259/2014 ENACHE VALENTIN -castigat  

 SC PLATINA TAILORING SRL castigat fond a formulat  recurs – se asteapta termen 

 Dosar nr. 2145/281/2015 – Pavel Irina, castigat 

 Dosar nr.2344/331/2015 – Petrescu Magdalena, Termen: 18.01.2016 

 Dosar nr.5434/204/2015 S.C. PAN EXPRESS S.R.L. - castigat 

 Dosar nr. 5437/204/2015  S.C. PAN EXPRESS S.R.L. – termen 01.02.2016 

 Am recuperat de la dr. Toader - Dosar nr.32756/281/2012 contravaloarea laptop-lui pierdut. 

 In anul 2015 au fost solutionate un numar 42 de dosare privind punerea in aplicare a masurilor 

de siguranta prevazute de catre art.110 si 109 Cod Penal si 126 dosare privind punerea sub 

interdictie prevazuta de catre Codul Civil. 

 Au fost avizate in vederea apostilarii conform Conventiei de la Haga, un numar de 5 

documente. 

 Au fost avizate eliberate un numar de 35 Adeverinte in vederea indeplinirii procedurii de 

supralegalizare de catre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei sau de catre Ministerul 

Justitiei. 

 Am participat la sedintele consiliului de administratie de la SBC Busteti, Spital Pediatrie 

Ploiesti 

 Consilierul juridic a formulat un numar de 68 adrese, precum si alte adrese la solicitarea altor 

compartimente din cadrul institutiei. 

 Consilierul juridic a participat la intrunirea comisiilor de disciplina a functionarilor publici, a 

personalului contractual, a structurii de control intern managerial, comisia SSM, comisia 

privind protectia informatiilor clasificate.  

 

 Compartiment  AUDIT 

 

 Activitati specifice au fost: 

-redactarea Raportului privind activitatea de audit desfasurata in anul 2014, conform modelului 

transmis de Ministerul Sanatatii; 

 Realizarea misiunilor de audit cuprinse in Planul anual de audit pe anul 2015, plan aprobat de 

conducerea executiva a institutiei. Acestea au fost: 

1. Misiune de audit privind finantarea structurilor CPU, UPU-SMURD din cadrul Spitalului 

Orasenesc Sinaia si Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti 

2. misiunea de audit privind derularea programelor nationale de sanatate PN I.4.2  TBC si PN 

I.3 HIV/SIDA 

3. misiunea de audit privind derularea programului national de sanatate PN 1.1 Programul 

national de imunizare  

4. misiunea de audit asupra activitatii Compartimentului Asistenta medicala mama si copilul, 

vizand derularea PN VI-Programul national de sanatate a femeii si copilului  

http://portal.just.ro/281/SitePages/Dosare_Sedinta.aspx?id_sedinta=28100000000049045&id_inst=281
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5. misiunea de audit privind Controlul intern in cadrul DSP si CJAM Prahova, unitate 

subordonata 

 Alte activitati 

-activitate in comisia de repartizare a aparaturii medicale de la fostul Spital Baltesti. Aparatura a 

fost achizitionata din fonduri de la Banca Mondiala. Aceasta activitate s-a desfasurat in 

perioada februarie-decembrie 2015 

-efectuarea autoevaluarii sistemului de control intern. 

-intocmirea planului anual pentru 2016 si a planului multianual de audit 

 

 Compartiment  RELATII CU PUBLICUL 

 

 corespondenţa cu structura de specialitate a Ministerului Sănătăţii, s-a trimis un nr de 126 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 4 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 577 

cereri din 600, urmând  a se soluţiona in luna ianuarie 2016 cele 23 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  27 de  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. 109, 110 Cod penal- obligarea la tratament medical, internarea medicala dupa caz şi punerea 

sub interdictie prevazuta de Codul civil astfel : 42 de dosare au fost solutionate privind bolnavii 

psihici care au fost luaţi în evidenta cf.art. 109 si art. 110 Cod penal, si 126 dosare au fost 

solutionate privind bolnavii pusi sub interdictie conform Codului civil, în colaborare cu 

compartimentul juridic si cabinetele medicale de psihiatrie din Prahova; 

 participarea in luna ianuarie la Simpozionul “Moralitate ca fundament al societatii 

romanesti”organizat de Asociatia Constiinta si Libertatate in Parlamentul Romaniei organizat la 

Sala de sedinte a  Prefecturii Prahova; 

 participarea in luna ianuarie la intalnirea organizata in cadrul Proiectului, “Democratie 

participativa”.Pilotarea unei initiative cetatenesti pentru comunitatile interetnice din Romania; 

 participarea in luna mai in comisia de evaluare a activitatii pentru anul 2014 a managerului de la 

Spitalul Judetan de Urgenta Ploiesti; 

 raportarea semestriala a Planului de actiune judetean in vederea implementarii Programului de 

Guvernare 2013-2016, la nivelul judetului Prahova pentru semestrul II 2014 si semestrul I 2015 

si machetei cu obiectivelor stabilite pentru anul 2015 la Institutia Prefectului Prahova; 

 raportarea semestriala a Modului de indeplinire a propriilor obiective specifice/actiuni/activitati  

 asumate pe anul 2015-Institutiei Prefectului  judetului Prahova; 

 transmiterea semestriala la M.S. a machetei privind autoevaluarea periodica a gradului de 

implementare a masurilor obligatorii (prezentata in anexa 1) si Evaluarea eficientei reactiei 

institutionale la incidentele de integritate (prezentata in anexa 2); 
 centralizarea semestriala a Raportului Consiliului de Etica a unitatilor sanitare cu paturi din 

judetul Prahova si raportarea acesteia la M.S.; 
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 participarea in luna iulie la intalnirea trimestriala (trim II) a Echipei Intersectoriale Locale la 

sediul D.G.A.S.P.C. Prahova; 

 participarea in luna iulie la Conferinta de Presa “Impreuna pentru sanatatea sanului” organizata 

la D.S.P Prahova; 

 participarea la instruirea privind imbunatatirea abilitatilor de utilizare a solutiei dezvoltate prin 

proiectul ‘Elaborarea si implementarea unui sistem integrat de menegement al activitatilor si 

documentelor dn cadrul M.S.” organizata in orasul Giurgiu in perioada 01-03.07.2015. 

 organizarea la D.S.P Prahova a programului de instruire pentru personalul din managementul 

unitatilor sanitare in scopul promovarii calitatii  si integritatii in serviciile oferite in sistemul 

sanitar sesiunea 10-11 septembrie 2015  in colaborare cu M.S; 

 participarea in luna septembrie in comisia de concurs pentru postul de director economic la 

Spitalul Orasenesc Sinaia; 

 transmiterea in luna septembrie a machetei cu privire la cooperarea structurilor deconcentrate ale 

administratiei publice centrale, de pe plan local, cu autoritatile administratiei publice. 

 participarea în luna noiembrie  la inventarierea patrimoniului D.S.P. Prahova în subcomisia de 

inventariere nr. 8 ; 

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

Ploieştii, Sp. de Boli Pulmonare Breaza. 

 

Compartiment  AVIZE SI AUTORIZARI 

 

 Declaratii Oficiu Registrului Comertului  Prahova   10204   

 Cereri inregistrate prin DSP Prahova    1213      

 Numar notificari asistenta de specialitate   372 

 Numar notificari / negatii     105 

 Numar notificari certificarea conformitatii  231 

 Negatie (pentru completarea documentatiei ) la asistenta de specialitate  18 

 Numar ASF eliberate   401   , din care: 

o ASF cu declaratie pe propria raspundere  100  

o ASF cu referat evaluare     285 

o Autorizatii / vize pt. fise medicale permise auto  13  

o Autorizatii unitati de transfuzie sanguina  3 

 Avize Radiatii    33 

 Numar ASF vizate   23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Numar ASF/ Cert.  respinse  12 

 

 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 2015; 

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

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

-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 2014; 

 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 2014 (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;  

 Sinteza stării de sănătate a populaţiei şi activităţii medico-sanitare 2014 (anual); 

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

Sintezei stării de sănătate a populaţiei (anual); 

 EC SAN 2013 – 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); 
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 Centralizatorul activităţii spitalului – pentru fiecare spital, cf.solicitării CNSISP Bucureşti 

(anual); 

 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_2014 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 

2014 comparativ cu situaţia la 31 decembrie 2013 ; 

 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 2014/2015; 

 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.; 

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

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

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

 

Comp.  SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA SI CONTROL  BOLI  TRANSMISIBILE 

 

 In cadrul supravegherii BT au fost expertizate:38 unitati sanitare cu paturi, 15 unitati 

ambulatorii de specialitate, 78 CMI-uri, 92 alte unitati sanitare si 61 asistente de specialitate.          

 A fost distribuit vaccinul de rutina pentru imunizarea copiilor 0-3 ani si vaccinul ROR pentru 

imunizarea elevilor de cls. a I.  

 Au fost intocmite acte aditionale la contractele de distributie vaccin.  

 Au fost intocmite cererile de finantare, indicatorii trimestriali si anuali la programele de boli 

transmisibile si imunizari. 

 Au fost efectuate 265 anchete de acoperire vaccinala la copiii nascuti in luna iulie 2013.  Au 

fost verificate conditiile de pastrare a vaccinurilor in 71 CMI-uri. 

 A fost distribuit vaccinul vaccinul dT pentru imunizarea elevilor de cls. a VIII-a si a IX-a. Au 

fost verificate conditiile de pastrare a vaccinurilor in CMI-uri.  

 Au fost intocmite acte aditionale la contractele de distributie vaccin 

 Au fost eliberate avize de transport/inhumare cadavre umane.  

 Au fost recoltate exsudate faringiene de la contactii cazurilor de scarlatina din colectivitati. 

 A fost intocmita o ancheta de suspiciune rabie la animal in loc. Homoraciu. 

 Au fost intocmite  anchete de hepatita virala acuta in loc. Valenii de Munte si Boldesti Scaeni si 

au fost efectuate 204 vaccinari antihepatitice.  

 A fost efectuata ancheta epidemiologica la focarul de tuse convulsiva ( 6 cazuri : 1 confirmat 

tuse convulsiva si 5 cazuri probabile) si a fost recomandata profilaxia contactilor. 

 A fost efectuate anchete epidemiologice in 3 focare de TIA ( 2 infirmate si 1 confirmat cu 

Salmonella). 

 Au fost distribuite vaccinuri pentru copiii 0-3 ani si vaccinul gripal pentru camine de batrani, 

personalul medical din spitale si pentru pacientii cronici aflati in evidenta CMI-urilor. 

 Au fost efectuate anchete epidemiologice la cazul de meningita meningococica si febra Denga.  
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 A fost efectuata ancheta epidemiologica la suspiciunea de TIA de la Liceul Teoretic Äurel 

Vlaicu”din Breaza. 

 Program infectii nosocomiale : au fost centralizate date unitati sanitare si raportare la INSPB; 

fise ICD introduse in baza de date EpiInfo; informare compartiment ICFRMVM deficiente 

spitale. Programe TBC si HIV: cerere finantare lunara, raportari stocuri lunare, acte aditionale 

unitati sanitare carederuleaza programe TBC si HIV, alte situatii statistice. 

 

Laborator  IGIENA RADIATIILOR    

 Conform prevederilor HG 206/2015, II : Programul naţional de monitorizare a factorilor 

determinanţi din mediul de viaţă şi muncă, pct.2.Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor 

asociate radiaţiilor ionizante, activităţile : 2.1.1. Radioprotecţia în expunerea medicală la R.I., 2.1.2. 

Protejarea stării de sănătate a populaţiei împotriva expunerii la surse naturale de radiaţii, 2.1.3. 

Supravegherea stării de sănătate în relaţie cu radioactivitatea antropică  şi  pct.3.Domeniul privind 

protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă, 

activitatea 3.1.2 – Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor în expunerea la radiaţii ionizante, 

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  

 Conform  activitati cuprinse in O.M.S. nr. 1078 / 2010 litera E - atributiile LIR. 

 Controale igienico-sanitare şi de radioprotecţie: s-a realizat un număr total de 859 acţiuni, 

întreprinse de personalul medico-sanitar cu atribuţii de supraveghere/inspecţie în unităţile medicale 

şi industriale din teritoriul supravegheat (jud.Prahova, Buzău şi Dâmboviţa). 

1. Număr controale şi recontroale igienico-sanitare : 189 =  152 în unitati din sectorul medical 

(Ph-99 ; Db-29 ; Bz-24) şi 37 in unitati din sector industrial (Ph-32 ; Db-3 ; Bz-2); 

2. Număr de avize, autorizaţii sanitare,vize redactate/eliberate : 213 = 174 pentru unitati din 

sectorul medical (Ph-97 ; Db-38 ; Bz-39)  si 39 pentru sector industrial (Ph-34 ; Db-3 ; Bz-2). Au 

fost respinse 2 solicitări de eliberare de aviz/autorizație sanitară, pt. unități din sector medical 

(Ph-1;Bz-1). 

3. Alte activitati : 455, referitoare la atributiile prevazute in OMS 1078 Laborator Igiena 

Radiatiilor. 

 

 Analize de laborator 
 Au fost recoltate şi prelucrate urmatoarele  probe :  

Proba Total probe prelevate  Det. 

radiometri

ce 

(α si β globala ) 

Det. 

Cs137 

Det. 

Sr90 

1. Ape potabile 203 406 1 1 

2. Aerosoli + depuneri atm. 41 82   

3. Apă suprafaţă (uzată) 2 4   

4. Vegetaţie spontană 1 2   

5. Sol 1 2   

6. Carne porc, vita, peste - -   

7. Lapte si derivate - -   

8. Cereale, paine, meniu 4 8 4 4 

9. Legume, fructe 6 12 6 6 

10.Fosforita, fosfogips, etc. 2 4   

T O T A L 260 520 11 11 

            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 5 buletine dozimetrice, cu 91 determinari. Nu s-au constatat depăşiri 

de CMA şi/sau DMA. 
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 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 2015, la angajare şi  periodic. 

 Au fost eliberate 5 buletine de expertizare a locurilor de munca în vederea incadrarii în conditii 

deosebite, cf.HG 1274/2012. 
 

 

Compartiment  EVALUARE FACTORI DE RISC DIN  MEDIUL DE VIATA SI MUNCA    

Colectiv IGIENA ALIMENTULUI  

 

 Supravegeherea starii de nutritie si a alimentatiei populatiei : 

Indicatori -numar subiecti =50 

     -numar chestionare=50 

     -numar determinari de laborator=500 

 Monitorizarea consumului de aditivi alimentari : 

Indicatori -numar controale =1 

      -numar probe recoltate=5 

 Monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare : 

Indicatori -numar controale =7 

-numar de produse catalogate=70    

-numar probe recoltate= 

 Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii : 

  Indicatori -numar controale =4 

-numar de produse verificate=  127                                                                                                                                                                    

 Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale si alte substante ; 

Indicatori :-numar controale= 8 

  -numar produse catalogate=190 

   -numar chestionare= 

 Evaluarea continutului de zaharuri in unele produse alimentare de larg consum: 

Indicatori -numar controale =1 

      -numar probe recoltate=3 

 Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu destinatie nutritionala speciala ; 

Indicatori : -numar controale=3 

       -numar produse=8 

 Rolul alimentului in izbucnirile de toxiinfectii alimentare din Romania 2015; 

Indicatori :- numar focare 1 colectivitate  

           -numar controale=1 

          - numar probe ( teste   18  cu    2  nec, apa bacteriologic   8  cu      nec)   

          -numar probe biologice( ex. nazal     11 cu    1   poz, ex. faringian     11 cu    0    poz)=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   -consumatori-      , bolnavi-     , internati- 

- numar suspiciuni focare 3, familiale 

-numar controale=3 

-numar probe (bacteriologice 10 cu 3 nec., teste salubritate 4 cu 3 nec, apa bacteriologic 1 cu 1  nec, 

apa chimic 1 cu 1 nec) 

-numar probe biologice (coproculturi 3 coresp.) 

-consumatori=21; bolnavi=18; internati=8 
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 Prioritati locale : 

a)Investigarea epidemiologica si supravegherea focarelor de intoxicatii cu ciuperci : 

Indicatori :- numar focare 10     si cazuri izolate 7, familiale   

                 -numar controale= 17 

      - consumatori-    36, bolnavi-   26  ,  internati-24. 

b)Asistenta de medicina preventiva in unitati in care se desfasoara actiuni speciale cu 

participarea demnitarilor : 

Indicatori :-numar controale=13 

       -actiuni derulate=9 

-numar probe (bacteriologic     289  cu    0   nec, chimic    115 cu     0 nec, teste  7   cu 0 nec, 

apa bacteriologic   8   cu     0  , apa chimic    10   cu   0   nec) 

 Activitati de verificare igienico-sanitara in vederea avizarii-autorizarii  unitatilor cu profil 

alimentar  

- pe baza declaratiilor  pe propria raspundere depuse la Oficiul Registrului Comertului Prahova= 

525 

     - certificarea conformitatii prin BAA Prahova= 154 

     -ASF cu referat de evaluare prin BAA Prahova= 17 

 Activitati de asistenta de specialitate de sanatate publica :  

      Indicatori – numar referate de evaluare= 63 

 Probe recoltate  la solicitarea agentilor economici:  

- probe alimentare pentru examen bacteriologic      0 cu  0    nec 

- probe alimentare pentru examen fizico-chimic     9  cu     0 nec 

- teste de salubritate  18   cu   0 nec. 

-probe apa pentru examen bacteriologic 37 cu 15 nec. 

-probe apa pentru examen fizico-chimic 23 cu 0 nec 

 Activitati de monitorizare a calitatii apei potabile din sursele proprii de apa ale unitatilor de 

industrie alimentara : 

- probe apa pentru examen bacteriologic    63   cu  1   nec 

-probe apa pentru examen fizico-chimic    63    cu  3   nec  

-probe apa pentru radioactivitate  16      cu   0    nec 

 Activitati comune cu alte compartimente : 

-numar controale=2 

-numar probe=5 

 

 Colectiv IGIENA MEDIULUI 

 

 Au fost efectuate 1957 controale. Acestea au cuprins supravegherea factorilor de mediu (apa, 

aer,sol ) constand in controale curente la instalatiile de alimentare cu apa potabila a localitatilor,  

etc. 

           Supravegherea calitatii apei potabile in sistem centralizat in zonele de aprovizionare mari; 

 Monitorizarea apelor potabile imbuteliate,altele decat apele minerale naturale sau decat apele de 

izvor; 

 Monitorizarea sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala; 

 Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor din aerul ambiant in mediul urban; 

 Impactul schimbarilor climatice asupra sanatatii populatie; 

 Supravegherea calitatii apei potabile distribuite in sistem centralizat in zonele de aprovizionare 

mici; 

 Monitorizarea intoxicatiilor acute neprofesionale cu produse chimice; 

 Supravegherea cazurilor de methemoglobinermie acuta infantila generate de apa de fantana; 

 Evaluarea manifestarilor de tip alergic si a factorilor de risc asociati din mediul de viata si 

munca;  

 Evaluarea calitatii apei de imbaiere; 
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 Intocmire Raport Judetean calitate apa/2014 

 

   Repartitia controalelor pe tipuri de obiective, este: 

 

Controale /obiectiv /an              AN 

2015 

Apa potabila 1421 

Imbaiere 29 

Unitati deservire 12 

Unitati desfacere 14 

Unitati sportive 1 

Unitati agrozootehnice 2 

Unitati de cazare 52 

BAA 324 

Altele 53 

Certificarea conformitatii  42 

ASF+VIZE 7 

 TOTAL 1957 
 

A. SUPRAVEGHEREA SANITARA A CALITATII APEI  POTABILE 

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. 
 

  

 

AN 

2015 

Monitorizare de audit Monitorizare de control Fantani 

publ. 

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

T OT A L  B 1220 36 994 99 130 19 256 35 226 190 

C 214 33 265 32 118 18 237 22 224 84 

   

        

 

 

 Colectivul  IGIENA  SCOLARA  

   

 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 2014/2015, pentru 18159 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 9365 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 
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 -s-a verificat, prin sondaj, efectuarea triajului epidemiologic dupa vacantele de iarna, primavara  

si vara in 73 unitati de invatamant. 

 -s-a centralizat si raportat la INSP Bucuresti si la  Min.Sanatatii -Directia Generala de Asistenta 

Medicala si 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 ,vara si intrasemestriala.  

 Utilizarea modelului ecologic pentru interventiile de prevenire a violentei la elevi(studiul 

GYTS) 

 - au fost aplicate 2 tipuri de chestionare (Chestionar de autoevaluare psiho-comportamentala  si 

chestionar CDC de evaluare a comportamentului agresiv la elevi) la un numar de 204 elevi  din 

clasele a VII-a ,a VIII-a si ciclul liceal din mediul rural si urban 

 -s-au verificat ,centralizat si raportat  la CNSP Cluj Napoca   tabelele centralizatoare . 

 Identificarea si monitorizarea riscului specific pentru sanatatea elevilor generat de 

comportamentele cu risc(fumat, consum de alcool etc.) 

 -S-au aplicat chestionarele  YRBSS A si YRBSS B  la aceleasi unitati de invatamant unde s-a 

aplicat studiul GYTS.  

 1) Chestionarele YRBSS A au fost aplicate la un numar de 128 elevi din clasele a VII-a si a 

VIII-a si centralizate. 

 2) Chestionarele YRBSS B au fost aplicate la un numar de 200 elevi din ciclul liceal. 

 Alte actiuni destinate rezolvarii prioritatilor locale: 

 -s-a participat impreuna cu reprezentantii Compartimentului ICFRMVM din DSP -PH la 

controale igienico-sanitare in 19 unitati .  

 -s-a verificat  conformarea  la normele igienico-sanitare  in  11 unitati de invatamant  private , 1 

chiosc incinta scoala  

 - s-a autorizat  1 cabinet medical scolar cu referat de evaluare 

 -s-au evaluat conditiile igienico-sanitare  din 41 unitati de invatamint  care au depus  

documentatia cu declaratia pe propria raspundere  

 - participarea la Comisia medicala de orientare scolar-profesionala cu eliberarea de 42 

referate/avize  pentru orientarea elevilor . 

 -recoltarea a 33 probe de apa din surse proprii (fintana cu hidrofor) pentru monitorizarea de 

control; acolo unde probele de apa au fost necorespunzatoare, s-au intocmit adrese pentru 

remedierea deficientelor constatate  catre Consiliile  Locale si unitatile de invatamant,  

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

notiunilor fundamentale de igiena (1378 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 

 -s-a participat la Conferinta Nationala de Sanatate Publica desfasurata la Bucuresti avand ca 

tema”Poluarea apei potabile cu nitrati”. 

 -s-a asigurat asistenta de specialitate pentru 20 proiecte de constructie sau reamenajare ale unor 

unitati de invatamint ; 

 -s-a participat la sedinta de instruire privind implementarea Programului National V avand ca 

tema”Alimentatie sanatoasa in rindul copiilor” la Institutul National de Sanatate Publica 

Bucuresti; 

 -s-a participat la sedintele Consiliilor  de administratie ale  spitalelor orasenesti din  Baicoi si 

Urlati. 

 -s-a participat la evaluarea a 29 unitati in cadrul Comisiei  de Evaluare a furnizorilor de Servicii 

Medicale din cadrul CAS Prahova. 

 -s-a colaborat cu Biroul de relatii cu publicul pentru formularea raspusurilor la intrebarile mass-

media locale privitoare la respectarea normelor igienico-sanitare in unitatile de invatmint si la 

sanatatea elevilor/prescolarilor 

 -s-au eliberarat de avize sanitare pentru transport/inhumare  a persoanelor decedate conform 

OMS nr. 119/2014; 
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 participarea impreuna cu reprezentantii compartimentului Epidemiologie din DSP-PH la 

efectuarea anchetelor  epidemiologice  la o suspiciune de toxiinfectie alimentara in 6 scoli 

gimnaziale (din Ploiesti ,Cerasu, Starchiojd, Predeal-Sarari) si la  3 cazuri de scarlatina (Ploiesti, 

Barcanesti) unde s-au recoltat 46 exsudate faringiene la contacti . 

 

  Colectiv  MEDICINA MUNCII 

 

 Au fost cercetate 51 cazuri de imbolnavire profesionala, din care 47 declarate.  

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

intocmite 29 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. 

 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: 

 Supravegherea efectelor asupra sanatatii asociate expunerii profesionale la agenti cancerigeni. 

 Bolile profesionale in activitati care conduc la suprasolicitare musculoscheletala. 

 Expunerea profesionala la radiatii ionizante. 

 Evaluarea expunerilor profesionale la solventi cu efect neuropatic (N-Hexan).  

 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, controale in 8 unitati  pentru Notificare de certificare a conformitatii obiectivelor 

industriale. 

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

Nationale 2015-2016. 

 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  5 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 : 24078 determinări cu 2742 determinări pozitive, 

efectuate pentru  9819 probe primite, din care 1109 probe pozitive. ( Ploieşti : 24078 

determinări, Văleni :  0 determinări). Bacteriologie medicală : 5409 determinări / 2580 probe, 

bacteriologie sanitară : 13994 determinări / 3790 probe, serologie : 4675 determinări / 2549 

probe.  
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  Laborator TOXICOLOGIE      

 

 

      2015 
 

NOXA Determinări 

Pulberi 1251 

Oxid de carbon 666 

Gaze şi vapori iritanti 1203 

Benzen şi omologi 147 

Solvenţi organici 153 

Alți compuși organici 186 

Hidrogen sulfurat 414 

Cianuri 3 

Crom 3 

Plumb 21 

Zgomot 347 

Microclimat 93 

Iluminat 164 

Biotoxicologie 87 

TOTAL 4738 
 

 

Determinarile au fost facute în cadrul PN II. precum si la solicitări ale agentilor economici: 

Tanex – Vălenii de munte;  Turnătoria Orion - Câmpina; Detergenți P&G – Urlați; Zara Design – 

Ploiești; ESZ Prahova – Movila Vulpii, Voila, Vălenii de Munte, Măneciu; BASF – Ploiești; Elettra 

Comunications – Ploiești; ESZ Prahova – Bșnești, Fșget; Saint-Gobain Construction Products Isover 

– Ploiești; Ettis Confexim – Bșicoi, Ploiești; Ettis Clothimg – Breaza; Hotel New Montana – Sinaia; 

Lemet – Brebu: Adeplast – Corlștești;  Plastipack – Urlași; Ploiești Industrial Parc – Ploiești; 

Lafarge Agregate Betoane – Ploiești; Agrisol – Boldești; Yazaki Romania – Urlași; Bericap – 

Ploiești; Elvila Relaxa - Mizil; Automar – Ploiești; Amplo – Ploiești: IPJ Prahova; Arhivele 

Nationale;  Laborex – Ploiești; Gossip Clothing – Blejoi; Biblioteca Comunalș Valea Doftanei – 

Teșila; APM Prahova – Ploiești; Lido Garbea – Movila Vulpii;  BAT – Ploiești; Romcap 

Condensatori – Ploiești; Lufkin – Ariceștii Rahtivani; Cellutech – Filipeștii de Pșdure;  Rosemar 

Style – Ploiești  etc. 

 

 Laborator  CHIMIE SANITARA 

 

 S-au analizat 3311 probe de apa la care s-au  efectuat 14506 determinari fizico-chimice si 157 

probe alimente la care s-au efectuat 699 determinari fizico chimice. Din totalul de probe 

analizate pe tot judetul au fost declarate necorespunzatoare 175  probe apa 

 La DSP Ploiesti au fost analizate 2462 probe de apa la care s-au efectuat 11883 determinari 

fizico-chimice si 30 probe alimente la care s-au efectuat 52 determinari fizico chimice. 149 

probe de apa au fost declarate necorespunzatoare. 

 La DSP Valenii de Munte au fost analizate 423 probe de apa la care s-au efectuat 1551 

determinari fizico-chimice; 25 probe de apa au fost declarate necorespunzatoare.  

 La DSP Sinaia au fost analizate 426 probe de apa la care s-au efectuat 1072 determinari fizico-

chimice si 127 probe alimente la care s-au efectuat 647 determinari fizico chimice. 1 proba de 

apa a fost declarata necorespunzatoare. 
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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 =5041 

 Inspectii programate = 4493 

-aliment = 468 ( producatori si ambalatori servicii = 193, producatori primari care vand direct 

consumatorului final = 31),  apa = 321 ( instalatii centrale = 111, verificarea monitorizarii de 

audit = 140, verificarea monitorizarii de control = 106 ), turism = 125 ( hotel = 26, pensiuni = 

12, piscina = 87), mediu de viata al populatiei = 451 ( zone de locuit = 376, unitati de mica 

industrie = 1, unitati comerciale = 3, colectare si depozitare deseuri menajere = 2, prestari 

servicii  = 13, unitati care comercializeaza haine second-hand = 8, altele = 48), tutun= 893 ( 

pentru fumat in spatiile publice = 369, in unitati care comercializeaza produse din tutun = 63, 

pentru inscriptionarea produselor din tutun = 35, in unitatile sanitare = 234, in unitatile de 

invatamant = 192 ), mediul de munca = 8, cosmetice = 563 ( unitati de desfacere = 8, unitati de 

frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, cosmetica = 179, unitati de intretinere corporala = 3, 

produse cosmetice verificate =373 ),  biocide= 969 ( in unitati de produsere  = 2, in unitati de 

depozitare = 1, in unitati DDD = 3, la utilizatori = 963 ), invatamant = 381 (unitati pentru 

anteprescolari si prescolari = 96,unitati de invatamant primar, gimnazial = 67, unitati de 

invatamant liceal = 20, unitati de invatamant postliceal = 1, unitati de invatamant superior = 2, 

unitati de invatamant special = 7, ateliere scolare = 27, unitati de cazare = 15, bloc alimentar 

=42, unitati catering = 7, tabere de odohna = 7, centre de plasament = 19, numar controale pe 

produs si meniu conform Legii 123), unitati sanitare cu exceptia spitalelor = 235 ( unitati de 

asistenta medicala primara = 111, unitati de asistenta medicala ambulatorie = 38, unitati de 

asistenta medicala dentara = 47, unitati de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca = 8, 

laboratoare = 20, unitati de radiologie si imagistica medicala = 1, unitati de ingrijiri la domiciliu 

= 7, unitati socio-medicale pentru varstnici = 2, centre socio-medicale ale ANPH = 1 ), unitati 

sanitare cu paturi = 104 ( numar total controale integrale = 39, bloc alimentar propriu = 1, alte 

sectii = 32, ambulatorii integrale = 32 ), unitati de transfuzii  = 9,   deseuri cu potential 

contaminant  = 339 ( producatori mici = 339 ) 

 2.Recontroale = 46 ( aliment = 9, apa = 4, turism = 4, mediu de viata al populatiei = 2, unitati 

invatamant = 9, unitati sanitare cu exceptia spitalelor = 17, unitati sanitare cu paturi = 1)       

 3. Inspectii pentru solutionare sesizari =502 

- Sanctiuni : 171 avertismente si 63 amenzi in valoare de 56000 lei ; 

- Probe recoltate : 144 probe de apa din care 38 necorespunzatoare, 17 teste de sanitatie din care 

2 necorespunzatoare, 39 probe alimentare corespunzatoare, materiale in contact cu alimentele = 

1, suplimente alimentare = 1, altele = 5, apa minerala = 3, apa de masa imbuteliate = 3.       

   - Actiuni comune cu alte autoritati = 72 

   - Alerte rapide = 10  

    

     Compartiment  CONTROL UNITATI SI SERVICII DE SANATATE 

 S-a participat la activitati comune cu C.A.S.: Subcomisia judeteana de evaluare a cabinetelor 

medicale de medicina de familie (16), cabinetelor de specialitate (5), centrelor de diagnostic si 

tratament si centre de sanatate, a farmaciilor si spitalelor (2), Comisiile teritoriale de specialitate 

a bolilor cronice (3), Comisia de evaluare a dispozitivelor medicale (1),Comisia pentru 

investigatii radiologice (1); S-a luat parte la Comisia pentru ingrijiri medicale la domiciliu (1), 

S-a luat parte la Comisia paritara pentru necesarul de medici de familie (1), Comisia de evaluare 

a dispozitivelor medicale (1),Comisia pentru investigatii paraclinice (1), S-a participat la 

activitatea comisiei teritoriale de specialitate a bolilor cronice (1);  

 Participarea la activitatea Comisiei de disciplina a Colegiului medicilor dentisti Prahova (6); 
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 S-a participat la activitatea Comisiei de Disciplina a Colegiului Medicilor (1); 

 Participarea la Comisia de examinare a absolventulor cursului de instructor in poligonul de 

tragere (1); 

 S-a luat parte la Comisia de orientare scolara, verificarea fiselor de orientare profesionala (24); 

 S-a participat la sedinta din cadrul programului ,, Reducerea riscului de recidiva" (2); 

 Participarea la sedinta ,, Ziua internationala a romilor" (1); 

 S-a luat parte la ,,Ziua mondiala a limbii romanes", din cadrul Prefecturii Prahova (1); 

 Participarea la sedinta pentru implementarea Strategiei de incluziune a cetatenilor romani 

apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020, din cadrul Prefecturii Prahova (1); 

 S-a luat parte la Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru problemele Persoanelor 

Varstnice Prahova (3); 

 Participarea la sedinta Comisiei de Dialog Social din cadrul Prefecturii Prahova din cadrul 

Prefecturii Prahova (2); 

 S-a luat parte la sedinta Echipei  Intersectoriale locale (1); 

 Participarea la Comisia Interinstitutionala de prevenire si combatere a traficului de persoane (2); 

 S-a participat la sedinta de instruire organizata in cadrul DSP Prahova, referitoare la Programul 

“Buna guvernare prin integritate si responsabilitate in sistemul de sanatate romanesc” (1); 

 S-a participat la exercitii pentru alarmare publica organizat de comitetul local pentru situatii de 

urgenta Ploiesti (2); 

 S-a luat parte la comisia de autorizare ambulante la  S.C. cu activitate medicala (1); 

 Participarea la concursuri  pentru medici in diverse specialitati, evaluare manageri de la unitatile 

sanitare cu paturi din judet, comisia de examinare a absolventilor de cursuri de infirmiere (10); 

 S-a participat la Consiliile  de Administratie ale spitalelor: Sp. O.G., Sp. Baicoi, Sp. Municipal 

Ploiesti (22); 

 Participarea la sedinta ,,Grupului local mixt pentru  romi" (3); 

 S-a luat parte la Conferinta de inchidere a proiectului ,,Buna Guvernare prin Integritate si 

Responsabilitate in Sistemul de Sanatate Romanesc”- cod SMIS 35002, de la Bucuresti (1); 

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

de specialitate si C.M.I.-M.F., cabinete medicale stomatologice, verificari UPU si CPU, control 

operativ la furnizorii de medicamente si controale in C.M.I.-uri de specialitate (375); 

 Verificarea si semnarea documentelor pentru apostila (10); 

 Codificarea buletinelor statistice de deces si transmiterea catre Directia Judeteana de Statistica, 

lunar; 

 Au fost rezolvate sesizari verbale si telefonice (47); 

 S-a rezolvat un numar de  470 adrese si petitii; 

 Au fost verificate si avizate fise de post (337), R.O.I. si R.O.F. (8) de la unitatile sanitare cu 

paturi; 

 S-au preluat, verificat si centralizat o parte din indicatorii de performanta ai managementului 

spitalului pentru fiecare luna, trimestru, semestru, 9 luni si anul 2015 din unitatile sanitare cu 

paturi; 

 S-a participat la instruirea pentru programele de sanatate la I.O.M.C. Bucuresti (1); 

 S-au repartizat medicamente gratuite la C.M.I. medici de familie; 

 Raportare lunara, trimestriala si anuala a indicatorilor PN VI la M.S. si I.O.M.C; 

 Screeningul neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei si hipotiroidismului congenital, 

saptamanal; 

 Distributia de lapte praf la copiii cu varsta cuprinsa intre 0-12 luni care intrunesc criteriile 

prevazute in Legea 321/2001, lunar;   

 Verificarea si contabilizarera R.P. acordate de medicii de familie pentru lapte praf, lunar; 

 Raportari fise operative deces copii 0-1 an la Ministerul Sanatatii (18); 

 Incheierea de contracte cu C.M.I.-uri  pentru medicamente (4), incheierea de contracte  (4)/acte 

aditionale  cu primariile locale (163), conform Ordinului M.S. 322/2011 – privind aprobarea 
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modelelor de contracte pentru furnizarea produselor achizitionate prin licitatii publice 

organizate la nivel national, destinate derularii de programe nationale de  sanatate finantate din 

bugetul Ministerului Sanatatii, in vederea distributiei de lapte praf achizitionat prin licitatie 

nationala in anul 2010, pentru derularea PN VI – 1.3. Subprogramul “Profilaxia distrofiei la 

copiii cu varsta cuprinsa intre 0-12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern, prin administrare 

de lapte praf”; 

 Instituirea procedurii metodologice pentru copiii depistati pozitiv cu HTC/PKU (14); 

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

pentru asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari romi; 

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

 

  

 Colectivul  SUPRAVEGHERE BOLI  NETRANSMISIBILE 

 

 Au fost intocmite cererile lunare de finantare fundamentate aferente ianuarie-decembrie 2015  

pentru programelor de sănătate publică în domeniul bolilor netransmisibile si actiunile prioritare 

la nivel judeţean. 

 S-au intocmit lunar repartitiile finantarilor programelor nationale de boli netransmisibile si 

actiunilor prioritare pe surse de finantare si pe unitati sanitare.  

 S-a asigurat repartitia bugetului aprobat pentru anul 2015  pentru  programele nationale de 

sanatate netransmisibile si actiunile prioritare. 

 Au fost intocmite si transmise comunicarile privind bugetele alocate unitatilor sanitare 

implicate in derularea programelor nationale de sanatate netransmisibile si actiunile prioritare 

pentru anul 2015. 

 Au fost intocmite contractele si actele aditionale cu unitatile sanitare din judet in conformitate 

cu bugetul alocat. 

 A fost intocmit si raportat proiectul de buget pentru anul 2016 pentru derularea programelor 

nationale de sanatate publică în domeniul bolilor netransmisibile si actiunile prioritare. 

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

sanatate solicitate de Ministerul Sanatatii-Agentia Nationala pentru Programe de Sanatate, 

Serviciul Medicina de Urgenta si I.N.S.P. Bucuresti.  

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

programului national de tratament in strainatate si acțiunilor prioritare privind monitorizarea, 

tratamentul și ingrijirea pacientilor critici din sectiile de terapie intensiva (AP-ATI) precum si a 

celor cu infarct miocardic acut (AP-IMA). 

 S-a asigurat participarea la sedinta de instruire  organizata de Ministerul Sanatatii privind 

implementarea si derularea programelor nationale de sanatate publica conform OMS 

nr.386/2015. 

 S-a organizat sedința de instruire privind implementarea si derularea programului national de 

depistare precoce activa a cancerului de col uterin  conform OMS nr.386/2015, cu  participarea 

reprezentantului U.A.T.M. Regiunea Sud 1. 

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

al anului 2014, trimestrelor I, II, III 2015 pentru PN IV.1- screening cancer col uterin, AP-ATI, 

AP-IMA. 

 Au fost intocmite si transmise documentele necesare pentru desfăşurarea activităţilor 

prevăzute în AP-ATI si AP-IMA conform O.M.S.nr. 447/2015 si O.M.S.nr. 449/2015 cu 

unitatile sanitare din judetul Prahova. 

 Au fost intocmite si transmise situatiile privind necesarul de consumabile pentru pompele de 

insulina.  

 S-au transmis saptamanal la Ministerul Sanatatii raportarile referitoare la medicamentele 

oncologice deficitare. 
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 A fost intocmita si transmisa la Ministerul Sanatatii situatia centralizata a medicamentelor 

identificate ca deficitare urmare a unor discontinuitati in aprovizionare pentru toate spitalele din 

judetul Prahova. 

 Au fost inregistrate decesele cu si prin cancer aferente decembrie 2014-octombrie 2015 precum 

si cazurile noi de cancer inregistrate in luna ianuarie-octombrie 2015. S-au transmis la Registrul 

Regional de Cancer Muntenia-Sud  fişele ONC ale cazurilor noi de cancer înregistrate în 

primele opt luni ale anului 2015 la nivelul Centrului judeţean de evidenţă a datelor bolnavilor 

de cancer, precum şi decesele cu şi prin cancer înregistrate, în aceeaşi perioadă, în judeţul 

Prahova.  

 S-a asigurat participarea la Conferința de presă privind rezultatele proiectului “Impreuna pentru 

sanatatea sanului“. 

 Au fost intocmite si transmise raspunsuri la solicitarile mass media locala privind situatia pe 

primele 6 luni 2015 a bolnavilor cu diabet zaharat, situatia privind  cazurile depistate cu cancer 

de san in anul 2014, situatia privind testarile Babes Papa-Nicolaou din judetul Prahova. 

 S-a asigurat consultanta de specialitate pentru 5 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. Dupa 

efectuarea corespondentei cu clinicile din strainatate si transmiterea integrala a actelor la 

Ministerul Sanatatii s-a aprobat finantarea unui dosar. 

 S-a intocmit situatia privind dosarele de tratament in strainatate aprobate de Ministerul Sanatatii 

in perioada 2009-2015. 

 Au fost prezentate toate documentele solicitate de echipa de control a Curtii de Conturi 

Prahova, fiiind intocmite o serie de situatii financiar contabile, raport de activitate etc. 

 Au fost reinformate 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 si au fost 

autorizate 3 unitati de transfuzie sanguina (Spital de Pediatrie Ploiesti, Spital Judetean de 

Urgenta Ploiesti, Spital Orasenesc Valenii de Munte). 

 S-a asigurat participarea la activitatea de autorizare a echipajelor ambulantelor tip AII detinute 

de SC Medical Center Gral – punct de lucru Lukoil Teleajen,  a Spitalului de Psihiatrie Voila 

Campina, a Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga conform Ord. M.S. 1092/2006.  

 S-a asigurat participarea ca monitor de calitate in cadrul comisiei privind examenul de absolvire 

a scolii postliceale sanitare “Regina Maria de Romania” . 

  S-a  asigurat participarea la sedintele comisiei paritare mixte pentru asistenta medicala primara 

la sediul CAS Prahova. 

 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 consiliilor de administratie ale unitatilor sanitare si CAS 

Prahova.  

 S-a intocmit si transmis raspunsul privind proiectul “Elaborarea si implementarea unui sistem 

integrat de management al activitatilor si documentelor din cadrul Ministerului Sanatatii si 

institutiilor subordonate, in scopul imbunatatirii eficacitatii organizatorice”.  

 

Compartiment COSUJ 
 

 S-au centralizat cheltuielile efectuate de la bugetul de stat a UPU – SMURD;  

 S-a participat la exercitiul de simulare a unui incendiu organizat de I.S.U. Prahova pe platforma 

industriala Petrotel Lukoil si la simularea unui accident aviatic pe aerodromul Strejnic; 

 In conformitate cu prevederile OMS 1092/2006 au fost autorizate 37 de echipaje pentru 

ambulante, astfel: 23 echipaje din cadrul SAJ – Prahova, 1 echipaj Spitalul Orasenesc Sinaia, 1 
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echipaj Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga, 2 echipaje Spitalul de Psihiatrie Voila, 8 

echipaje SC Mediurg SRL si 2 echipaje SC Medical Center Gral SRL. 

 Au fost efectuate 30 controale in unitatile sanitare cu paturi si unitati sanitare private;  

 Au fost aplicate doua sanctiuni la Spitalul de Pediaterie Ploiesti.; 

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

public si privat referitor la conditiile meteo nefavorabile si la transportul pacientilor dializati;  

 Au fost inaintate adrese catre unitatile sanitare care efectueaza dializa referitor la cazarea 

pacientilor in cazul imposibilitatii acestora de a ajunge la domiciliu datorita conditiilor meteo 

nefavorabile; 

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

 S-au centralizat cheltuielile efectuate de la bugetul de stat a UPU – SMURD;   

 S-a centralizat activitatea zilnica din cadrul UPU – CPU; 

 S-a centralizat activitatea zilnica a SAJ, conform OMSP 168/2008; 

 S-a raspuns la adresele destinate compartimentului COSUJ; 

 

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; 

 Prognoza Trezorerie si situatie justificativa; 

 Conturi debitori, creditori, client; 

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

 Inventarierea patrimoniului DSP Prahova. 

 

Compartiment ACHIZITII PUBLICE / ADMINISTRATIV-MENTENANTA  

 Verificarea facturilor pentru utilitati, produse, servicii, etc. in vederea achitarii lor; 

 S-au efectuat diverse cumparari directe efectuandu-se prospectarea pietei; 

 Urmarirea contractelor de prestari servicii in derulare; 

 S-au intocmit diferite situatii solicitate de Ministerul Sanatatii ; 

 S-au intocmit un numar de 250 comenzi. 

 S-au atribuit 35 contracte de furnizare, servicii, lucrari si 21 acte aditionale. 

 S-au efectuat 313 cumparari directe din catalogul Sistemului Electronic de Achizitii Publice. 

 S-a intocmit si publicat in Sistemului Electronic de Achizitii Publice raportul privind achizitiile 

din 2014. 

 S-au intocmit 6 planuri de achizitii pentru anul 2015 in conformitate cu modificarile aparute in 

bugetul alocat institutiei. 
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Compartiment  SECRETARIAT – REGISTRATURA 

 Total inregistrari ( intrari / iesiri) : 39442 ; 

 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. 

 

 

 

 

Intocmit/Redactat, 
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