
 
 

RAPORT  

PRIVIND EVOLUTIA STARII DE SANATATE IN JUDETUL OLT 

ANUL 2019 – 9 luni 

 

I. PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE 
VIAŢĂ ŞI MUNCĂ 
 

Obiectiv : 
Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi 
muncă 
 
DOMENII SPECIFICE: 
I.1. Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de 
viaţă 

 
ACTIVITĂŢI DERULATE: 

 
I.1.1 Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena apei 

 
I.1.1.1 Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mari 

 
 În conformitate cu Legea 458/2002 (r1) privind calitatea apei potabile şi prevederile  
HG nr.342/2013 ,s-a efectuat monitorizarea de audit a calităţii apei potabile furnizată prin instalaţii centralizate de alimentare 
cu apă  în zonele de aprovizionare cu apă mari din judeţul Olt (volum mediu distribuit >1000 m³/zi şi/sau nr.populaţie 
aprovizionată cu apă > 5000 persoane), respectiv municipiile Slatina si Caracal şi orasele Bals si Corabia . 

 
 În urma analizării probelor prelevate, din instalaţiile centrale de aprovizionare cu apă,din zonele de aprovizionare 

mari,menţionate mai sus,pentru examene fizico – chimice şi bacteriologice s-au obţinut următoarele rezultate: 
 

 

 MĂSURI  APLICATE ÎN CAZUL NECONFORMITĂŢILOR CONSTATATE- ZAP MARI 

Nr.  
crt. Localitatea 

EXAMEN BACTERIOLOGIC EXAMEN CHIMIC  
03.01.2019- 30.09.2019             03.01.2019- 30.09.2019    

Probe rec. Nec. % Nec.  
 

Probe 
rec. 

Nec. 
 

% Nec. 
 

 

1. SLATINA 30 0 0% 30 30       100%  
2. BALS 3 0 0% 3 3       100%  
3. CARACAL 70 0 0% 70 1 1,42%  
4. CORABIA 22 3 13,63% 22 3      13,63%  
 TOTAL 125 3 2,4%             125 37 29,6%  

N  
Nr. 
Ccrt. 

Localitatea 

Măsuri recomandate 

1. SLATINA ZAP 1-captare mal drept rau OLT-VIZA 2019 la ASF cu 
PROGRAM DE CONFORMARE anexat 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.1.1.2 Evaluarea calitatii apei de imbaiere 
 
    Având în vedere : 

 obligaţiile ce decurg din prevederile HG nr.546/2008 privind gestionarea apelor de îmbăiere modificată şi 
completată  cu HG nr.389/2011  

 Ordinul MS nr.183/2011 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare şi evaluare a zonelor de îmbăiere 
 în vederea pregatirii acţiunilor de supraveghere a calităţii apei de îmbăiere,pentru sezonul de îmbăiere-01.06.2019-

15.09.2019 (stabilire puncte de prelevare probe apă,frecvenţa recoltărilor şi calendarul de prelevare al probelor de 
apă de îmbăiere)  pentru prevenirea riscurilor pentru sănătate în zonele  de îmbăiere naturale,Colectivul Igiena 
Mediului din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică  OLT a întreprins următoarele acţiuni: 

• identificarea existenţei pe teritoriul administrativ al localităţilor din judetul OLT a următoarelor tipuri de zone: 
 zone de îmbăiere naturale amenajate 
 zone de îmbăiere naturale neamenajate utilizate în mod tradiţional de populaţie  pentru îmbăiere în 

sezonul cald 
• în acest sens a fost transmisa adresa nr.955/16/21.01.2019 către toate Primăriile din judeţul OLT 
• în vederea cunoaşterii stadiului realizării profilului apelor de imbaiere (activitate derulată în colaborare cu 

Administraţia Bazinală de Apă teritorială-conform prevederilor HG nr.546/2008,art.28,Anexa 3),a fost transmisă 
adresa nr.1098/15/21.01.2019 către Administraţia Bazinală de Apă Olt prin care care se solicită  date referitoare la 
elaborarea şi actualizarea profilului apelor de îmbăiere în conformitate cu  prevederile cuprinse în Anexa nr.3 –
Profilul apelor de îmbăiere la HG nr.546/2008 

 
Rezultate  
- au fost identificate ,conform adreselor comunicate de catre autoritatile locale,un numar de 2 zone naturale neamenajate, 
utilizate de un numar variabil de persoane ca zone traditionale de imbaiere in sezonul cald; 
         - în baza adresei de răspuns ABA-SGA OLT nr.768/TP/30.01.2019,GMPRA,înregistrată la DSP OLT cu 
nr.1307/31.01.2019, la nivel de bazin hidrografic nu au fost desemnate potenţiale zone de îmbăiere 
 
TRIMESTRUL II 2019 
    -in vederea prevenirii riscurilor pentru sanatate in relatie cu scaldatul in zone de imbaiere naturale neamenajate 
(rau,parau,balti,iazuri,lacuri de acumulare,canale de irigatii etc.),au fosti desfasurate actiuni de evaluare sanitara ,cu stabilirea 
unor masuri adresate factorilor de risc identificati,sintetizate în tabelul de mai jos: 
 

 

ZAP 2-captare mal stang rau OLT-VIZA 2019 la ASF cu 
PROGRAM DE CONFORMARE anexat 

 

2. BALS Notificare de neconformitate nr.210/42/25.02.2019 

3. CORABIA Notificare de respingere nr.332/20.09.2019 -VIZA 2019 ASF cu 
Plan de Masuri anexat 

Nr. 
crt. 

Localitate Denumirea 
zonei 
de imbaiere 

Tip de 
apa 

Tip  
de zona 

Rezultate analize  
microbiologice 

Masuri  
dispuse  
catre  
Autoritatile  
locale-Primarii 

Nr. 
probe apa 
recoltate 

Nr. 
probe apa 
NC 

%NC  

1. GRADINARI “La Baraj-
Mamura” 

Raul 
OLT 

Naturala, 
neamenajata, 
neautorizata 
sanitar 

1 1 100% 
NC 

-Informarea  
populatiei 
-Amplasare 
panouri 
avertizoare 
“Scaldat interzis” 

2. MILCOV “Raul Olt” Raul  Naturala, 1 1 100% Informarea  



Legenda: NC-neconform 
NOTE  
1.In localitatile mentionate mai sus a fost interzisa   imbaierea   avand in vedere calitatea apei neconforma cu normele in 
vigoare.  
 
 2. Conform Notificarilor transmise de catre DSP OLT-Compartimentul Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viata si 
Munca-Colectiv Igiena Mediului (vezi coloana 7 din tabel) catre Autoritatile locale respectiv Primariile Comunelor Gradinari 
si Milcov,au fost dispuse masuri de avertizare a populatiei prin amplasarea in zonele respective,la loc vizibil ,de 
placute avertizoare, cu înscrisul „Scaldatul interzis!” 
 
-în conformitate cu prevederile  Metodologiei activitatii 1.1.1.2 „Evaluarea calităţii apei de îmbăiere”,din cadrul PN II 
„Programul Naţional de Monitorizare a Factorilor de Risc din Mediul de Viaţă şi Muncă”,Domeniul 1. Protejarea sănătăţii 
şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă,s-a solicitat prin Referatul,înregistrat la DSP OLT 
cu nr.4685/81/09.05.2019, postarea pe site-ul DSP OLT ,înainte de data 15 mai 2019,conform termenului din Metodologie, a 
următoarei Note de informare a publicului,aprobată de conducerea  DSP OLT prin adresa nr. 4682/80/09.05.2019: 
 
     “În vederea apropierii deschiderii sezonului de îmbăiere 01.06.2019-15.09.2019,  
au fost demarate acţiunile de prelevare probe de apa in vederea analizarii calitatii apei de imbaiere din zone naturale de 
imbaiere neamenajate,identificate pe teritoriul judetului Olt, ca fiind utilizate in mod traditional de populatie in sezonul cald.  

Rezultatele analizelor parametrilor microbiologici pentru probele de apa prelevate atestă neconformitatea calităţii 
apei de îmbăiere faţă de normele prevăzute de legislaţia sanitară în vigoare fapt ce atrage recomandarea neutilizării de către 
public a acestor zone ca zone naturale neamenajate de îmbăiere pentru sezonul 2019.     
        A fost comunicat totodata si linkul unde se regaseste postarea rezultatelor monitorizarilor din presezonul  de 
imbaiere 2019 de pe site-ul DSP OLT:http://www.dspolt.ro/stiri2019/sez.imb.2019.pdf si au fost transmise Machetele 
M1 si M2-completate conform Metodologiei pentru fiecare zona naturala neamenajata de imbaiere identificata.  
 
TRIMESTRUL III 2019 

A fost incheiat sezonul de imbaiere 2019 prin completarea a 2 Machete M4-zona naturala neamenajata de 
imbaiere(Gradinari si Milcov) . 

I.1.1.3 Supravegherea calitatii apei de fantana si a apei arteziene de utilizare publica 

Olt neamenajata, 
neautorizata 
sanitar 

NC populatiei 
-Amplasare 
panouri 
avertizoare 
“Scaldat interzis” 

 TOTAL 2  
zone 
naturale 
de îmbăiere  

*Rau 
Olt 
 
*Rau 
Olt 
 

2 zone de 
îmbăiere, 
naturale, 
neamenajate 
neautorizate 
sanitar 

2 probe 
apa 
imbaiere 
recoltate  
presezon 
2019 

2 probe 
apa de 
imbaire  
neconforme  
presezon 
2019 

100% 
NC 

2Notificari 
Primarii 
*Gradinari 
 (1 zona) 
*Milcov 
 (1 zona) 
 

Nr.  
crt. 

Localitatea 

EXAMEN BACTERIOLOGIC EXAMEN CHIMIC 
03.01.2019- 30.09.2019 03.01.2019- 30.09.2019 

Probe 
rec. Nec. % Nec.  

 
Probe 
rec. Nec. 

 
% Nec. 

 
 BIRZA 2 1 50% 2 1 50% 
 MORUNGLAV 3 3 100% 3 3 100% 
 DRAGANESTI-OLT 3 3 100% 3 3 100% 
 TESLUI 4 4 100% 4 3 75% 
 GANEASA 2 2 100% 2 2 100% 
 PRISEACA 3 3 100% 3 3 100% 
 VADASTRITA 5 5 100% 5 4 80% 
 CILIENI 5 5 100% 5 5 100% 
 IZBICENI 4 3 75% 4 4 100% 



 

MĂSURI  APLICATE ÎN CAZUL NECONFORMITĂŢILOR CONSTATATE 

 
NOTA: 
 Mentionam faptul ca au fost transmise de catre Compartimementul Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de 
Viata si Munca-Colectiv Igiena Mediului ,notificari privind neconformitatile bacteriologice si/sau fizico-chimice 
identificate in cazul surselor de apa investigate catre autoritatile locale-Primarii si medici de familie,cu masurile 
corective si termene de aplicare. 
Totodata a fost informat prin adrese oficiale (adresa nr.7497/148/12.08.2019 si adresa 8282/155/09.09.2019)-Serviciul 
de  Control in Sanatate Publica al DSP OLT cu privire la neconformitatile surselor publice de apa  si asupra 
masurilor indicate de Compartimentul de  Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca-Colectiv Igiena 
Mediului,in vederea verificarii si controlului aplicarii acestora si remedierii deficientelor,cu termen de raportare 
rezultate. 
Compartimentul Evaluarea si Promovarea  Sanatatii -DSP OLT a fost informat prin adresa oficiala 
nr.7500/149/12.08.2019 ,de catre Compartimementul Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca-
Colectiv Igiena Mediului, cu privire la neconformitatile bacteriologice si chimice in cazul surselor publice de apa-
fantani publice si izvoare captate-, in vederea desfasurarii de activitati de educatie pentru promovarea starii de 
sanatate privind riscul de imbolnavire datorat folosirii pentru consum a apei cu calitate neconforma microbiologic si 
chimic,in localitatile unde au fost identificate neconformitatile,cu termen de raportare rezultate. 
 

 

 CEZIENI 5 5 100% 5 5 100% 
 PERIETI 8 8 100% 8 8 100% 
 SCHITU 3 3 100% 3 1 33,33% 
 CRIMPOIA 3 0 0% 3 0 0% 

 TOTAL 50 45 90% 50 42 84% 

N  Nr. 
Ccrt. Localitate 

 

Nr.probe  

apa 
recoltate 

 

Măsuri recomandate 

1. BIRZA 2 Notificare de neconformitate nr.5213/95/23.05.2019 

2. MORUNGLAV 3 Notificare de neconformitate nr.5210/96/27.05.2019 

3. DRAGANESTI-
OLT 3 Notificare de neconformitate nr.1679/107/26.06.2019 

4. TESLUI 4 Notificare de neconformitate nr.6252/111/01.07.2019 

5. GANEASA 2 Notificare de neconformitate nr.5687/113/01.07.2019 

6. PRISEACA 3 Notificare de neconformitate nr.6054/123/04.07.2019 

7. VADASTRITA 5 Notificare de neconformitate nr.6189/108/27.06.2019 

8. CILIENI 5 Notificare de neconformitate nr.6470/125/08.07.2019 

9 IZBICENI 4 Notificare de neconformitate nr.6469/124/08.07.2019 

10. CEZIENI 5 Notificare de neconformitate nr.6251/112/01.07.2019 

11. PERIETI 8 Notificare de neconformitate nr.5960/129/15.07.2019 

12. SCHITU 3 Notificare de neconformitate nr.7496/147/12.08.2019 



I.1.1.5 Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mici  
 
I.1.1.6Activitatea de raportare  a calitatii apei potabile furnizate in sistem centralizat in localitatile cu o populatie sub 
5 000 locuitori/2019  

Nr.  
crt. Localitatea 

EXAMEN BACTERIOLOGIC                  EXAMEN CHIMIC 
03.01.2019- 30.09.2019               03.01.2019- 30.09.2019 

Probe rec. Nec. % Nec.  
 

Probe 
rec. 

Nec. 
 

% Nec. 
 

1. CEZIENI 2 0 0% 2 2 100% 
2. URZICA 2 0 0% 2 0 0% 
3. DRAGHICENI 2 0 0% 2 2       100% 
4. DEVESELU 2 0 0% 2 1          50% 
5. SCORNICESTI 2 0 0% 2 0 0% 
6. POTCOAVA 2 0 0% 2 2 100% 
7. PIATRA-OLT 5 0 0% 5 4 80% 
8. GAVANESTI 6 1 16,66% 6 6 100% 
  9. PLESOIU 6 0 0% 6 6 100% 
10. MOVILENI 4 0 0% 4 3 75% 
11. SLATIOARA 3 0 0% 3 2 66,66% 
12. NICOLAE 

TITULESCU 3 3 100% 3 2 66,66% 

13. BOBICESTI 10 0 0% 10 10 100% 
14. TUFENI-ZAP2 4 0 0% 4 3 75% 
15. STUDINA 2 0 0% 2 0 0% 
16. BRASTAVATU 4 0 0% 4 0 0% 
17. GRADINILE 2 0 0% 2 2 100% 
18. OSICA DE SUS 2 0 0% 2 2 100% 
19. VISINA NOUA 2 0 0% 2 2 100% 
20. VADASTRA 1 0 0% 1 1 100% 
21. DOBRUN 2 0 0% 2 2 100% 
22. OSICA DE JOS 2 0 0% 2 2 100% 
23. VISINA 3 0 0% 3 0 0% 
24. OBOGA 6 0 0% 6 6 100% 
25. PIRSCOVENI 3 0 0% 3 2 66,66% 
26. TATULESTI 6 0 0% 6 4 66,66% 
27. IANCU JIANU 6 0 0% 6 4 66,66% 
28. CORBU 6 0 0% 6 4 66,66% 
29. VILCELE 6 1 16,66% 6 6 100% 
30. STOICANESTI 6 0 0% 6 4 66,66% 
31. VERGULEASA 6 4 66,66% 6 5 83,33% 
32. CIRLOGANI 6 0 0% 6 6 100% 
33. VADASTRITA 4 0 0% 4 3 75% 
34. URZICA 2 0 0% 2 2 100% 
35. IANCA 3 0 0% 3 0 0% 
36. ORLEA 3 0 0% 3 0 0% 
37. VISINA 2 0 0% 2 0 0% 
38. DEVESELU 3 0 0% 9 6 66,66% 
39. VLADILA 2 0 0% 2 0 0% 
40. PIATRA-OLT 5 0 0% 5 5 100% 
41. NICOLAE 

TITULESCU 4 0 0% 4 4 100% 

42. VITOMIRESTI 10 0 0% 10 7 70% 
43. SLATIOARA 5 1 20% 5 5 100% 
44. BOBICESTI 10 0 0% 10 10 100% 
45. TOPANA 12 0 0% 12 12 100% 



 

MĂSURI  APLICATE ÎN CAZUL NECONFORMITĂŢILOR CONSTATATE-ZAP MICI-TRIM I 2019 

46. GRADINARI 3 0 0% 3 3 100% 
47. STUDINA 2 0 0% 2 2 100% 
48. BRASTAVATU 2 0 0% 2 0 0% 
49. CRUSOVU 2 0 0% 2 0 0% 
50. OSICA DE SUS-

GRECI 2 0 0% 2 2 100% 

51. OSICA DE SUS 2 2 100% 2 2 100% 
52. VISINA NOUA 2 0 0% 2 0 0% 
53. VADASTRITA 2 0 0% 2 0 0% 
54. CEZIENI 2 0 0% 2 2 100% 
55. DRAGHICENI 1 0 0% 1 1 100% 
56. COLONESTI 10 1 10% 10 5 50% 
57. VALENI 5 0 0% 5 3 60% 
58. ICOANA 5 0 0% 5 4 80% 
59. DRAGANESTI-

OLT 1 0 0% 1 1 100% 

60. GANEASA 2 2 100% 2 2 100% 
61. DRAGHICENI 5 1 20% 5 0 0% 
62. BIRZA 3 3 100% 3 3 100% 
63. URZICA 4 1 25% 4 2 50% 
64. OBOGA 6 1 16,66% 6 6 100% 
65. MARUNTEI 6 3 50% 6 6 100% 
66. SLATIOARA 4 0 0% 4 4 100% 
67. STUDINA 4 0 0% 4 3 75% 
68. LELEASCA 6 0 0% 6 0 0% 
69. POBORU 6 6 100% 6 0 0% 
70. CIRLOGANI 6 2 33,33% 6 6 100% 
71. VILCELE 8 1 12,5% 8 7 87,5% 
72. CEZIENI 2 0 0% 2 0 0% 
73. DRAGHICENI 5 1 20% 5 3 60% 
74. STOICANESTI 6 4 66,66% 6 6 100% 
75. VISINA 2 0 0% 2 0 0% 
76. BRASTAVATU 2 0 0% 2 0 0% 
77. CRUSOVU 2 0 0% 2 0 0% 
78. DOBRUN 2 0 0% 2 2 100% 
79. OSICA DE SUS 4 0 0% 4 4 100% 
80. GRADINILE 2 0 0% 2 2 100% 
81 OSICA DE JOS 2 1 50% 2 2 100% 
.82. COLONIA 

DEVESELU 1 0 0% 1 0 0% 

83. IANCU JIANU 7 0 0% 6 6 100% 
84. SERBANESTI 5 0 0% 5 4 80% 
85. BARASTI 12 1 8,33% 12 8 66,66% 
86. VULTURESTI 8 2 25% 8 6 75% 
87. DOBROTEASA 4 1 25% 4 3 75% 
88. SCORNICESTI 8 0 0% 8 2 25% 
89. COLONIA 

DEVESELU 1 0 0% 1 0 0% 

90. DEVESELU 3 0 0% 3 0 0% 
91. STUDINA 2 0 0% 2 0 0% 
92. ORLEA 3 0 0% 3 0 0% 
 TOTAL 373 43 11,52% 378 261 69,04 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N  Nr. 
Ccrt. Localitatea 

Măsuri recomandate 

1. PIATRA-OLT Notificare de neconformitate nr.2635/45/04.03.2019 

2. GAVANESTI Notificare de respungere ASF  nr.25/07.02.2019 cu Plan de 
Masuri anexat 

3. PLESOIU ZAP 1-ASF nr.44/21.02.2019-cu Program de Conformare  

ZAP 2-ASF nr.45/21.02.2019-cu Program de Conformare 

4. MOVILENI VIZA 2019 la ASF cu Program de Conformare 

5. SLATIOARA Notificare de neconformitate nr.2636/44/04.03.2019 

6. NICOLAE TITULESCU Notificare de neconformitate nr.1627/43/28.02.2019 

7. BOBICESTI Notificare de neconformitate nr.2836/49/12.03.2019 

8. TUFENI-ZAP 2 ZAP 2-VIZA 2019 la ASF cu Program de Conformare 

9. OBOGA Notificare de neconformitate nr.2131/55/14.03.2019 

10. PIRSCOVENI Notificare de neconformitate nr.2966/54/14.03.2019 

11. TATULESTI ZAP 1-VIZA 2019 la ASF nr. 84/21.03.2018 cu Program de 
Conformare anexat 

ZAP 2- VIZA 2019 la ASF nr. 85/21.03.2018 cu Program de 
Conformare  anexat 

12. IANCU JIANU Notificare de neconformitate nr.3632/64/03.04.2019 

13. CORBU ZAP 1-VIZA 2019  la ASF nr. 107/11.04.2017 cu Program de 
Conformare  anexat 

ZAP 2-VIZA 2019  la ASF nr. 108/11.04.2017 cu Program de 
Conformare  anexat 

14. VILCELE Notificare de neconformitate nr.3633/65/03.04.2019 

15. STOICANESTI Notificare de neconformitate nr.3634/66/03.04.2019 

16. VERGULEASA Notificare de respingere ASF nr.102/03.04.2019 cu Plan de 
Masuri anexat 

17. CIRLOGANI Notificare de neconformitate nr.3814/69/10.04.2019 



MĂSURI  APLICATE ÎN CAZUL NECONFORMITĂŢILOR CONSTATATE-ZAP MICI-TRIM II 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĂSURI  APLICATE ÎN CAZUL NECONFORMITĂŢILOR CONSTATATE-ZAP MICI-TRIM III 2019 

N  Nr. 
Ccrt. Localitatea 

Măsuri recomandate 

1. PIATRA-OLT Viza 17.04.2019-ASF cu Program de Conformare 

2. SLATIOARA Notificare de respingere ASF nr.119/18.04.2019 cu Plan de 
Masuri anexat 

3. VITOMIRESTI ZAP 1- VIZA 2019 ASF cu Program de Conformare 

ZAP 2- VIZA 2019 ASF cu Program de Conformare 

4. NICOLAE TITULESCU ASF cu Program de Conformare 

 

5. BOBICESTI Notificare de respingere ASF cu Plan de Masuri anexat 

6. GRADINARI Notificare de neconformitate nr.4413/75/02.02.2019 

11. TOPANA ZAP 1- ASF cu Program de Conformare 

ZAP 2- ASF cu Program de Conformare 

ZAP 3- ASF cu Program de Conformare 

ZAP 4- ASF cu Program de Conformare 

12. COLONESTI *ZAP 1-Notificare de respingere ASF nr.177/09.05.2019 cu 
Plan de Masuri anexat 

*ZAP 1-ASF nr.216/05.06.2019 cu Program de Conformare 

ZAP 2-VIZA 2019-ASF cu Program de Conformare 

13. VALENI Notificare de neconformitate nr.4794/86/14.05.2019 

14. ICOANA  VIZA 2019  ASF  cu Program de Conformare 

15. GANEASA Notificare de neconformitate nr.5148/104/07.06.2019 

16. DRAGHICENI Notificare de respingere ASF nr.245/25.06.2019 

cu Plan de Masuri anexat 

17. BIRZA Notificare de neconformitate nr.6197/109/27.06.2019 

18. URZICA VIZA 01.07.2019 ASF cu Program de Conformare 



N  
Nr. 
Ccrt. 

Localitate 
 

Măsuri recomandate 

1. OBOGA Notificare de neconformitate nr.5654/126/08.07.2019 

2. MARUNTEI ZAP 
1 

ASF cu  Program de Conformare 

ZAP 
2 

Notificare de respingere  

ASF nr.273/17.07.2019 cu Plan de Masuri anexat 

3. SLATIOARA ASF cu  Program de Conformare 

4. STUDINA VIZA 2019 ASF cu Program de Conformare  

5. LELEASCA VIZA 2019 ASF cu Program de Conformare 

6. POBORU Notificare de neconformitate nr.6280/132/29.07.2019 

7. CIRLOGANI Notificare de respingere ASF nr.272/29.07.2019 

cu Plan de Masuri anexat 

8. VILCELE ZAP 
1 

VIZA 2019 ASF cu  Program de Conformare 

ZAP 
2 

VIZA 2019 ASF cu  Program de Conformare 

ZAP 
3 

VIZA 2019 ASF cu  Program de Conformare 

9. DRAGHICENI ASF nr.270/13.08.2019 cu Program de Conformare  

10. STOICANESTI Notificare de neconformitate nr. 8712/156/19.09.2019 
11. DOBRUN Notificare de neconformitate nr.8735/159/20.09.2019 

12. OSICA DE SUS Notificare de neconformitate nr.8736/158/20.09.2019 

13. OSICA DE JOS Notificare de neconformitate nr.8734/160/20.09.2019 

14. IANCU JIANU Notificare de neconformitate nr.8711/157/19.09.2019 

15. SERBANESTI ASF cu Program de Conformare 

16. DOBROTEASA Notificare de respingere ASF nr.363/01.10.2019 

cu Plan de Masuri anexat 

17. BARASTI ZAP 
1 

VIZA  ASF 30.09.2019 cu Program de Conformare 

ZAP 
2 

ASF nr.335/30.09.2019 cu  Program de Conformare 

ZAP ASF nr.336/30.09.2019 cu  Program de Conformare 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Screeningul calitatii apei potabile furnizate in sistem centralizat in localitatile cu o populatie sub 5 000 locuitori 
pentru urmatorii parametrii: 

 pesticide cu actiune perturbatoare endocrina si metale (mangan,fier,seleniu si stibiu ) determinate din probele 
prelevate din sisteme mici de apa potabila(Oporelu-ZAP 2,Osica de Sus-ZAP1,Osica de Jos,Dobrun,Deveselu) 

 metale mangan,fier,seleniu si stibiu) din probele de apa prelevate din sistemele alimentate din surse de apa 
subterana(Strejesti-ZAP 2,Plesoiu-ZAP 1,Curtisoara-ZAP3,Oporelu-ZAP 2,Teslui-ZAP 3,Gradinari,Osica de 
Sus-ZAP1, Osica de Jos,Dobrun,Deveselu) 

In cursul lunii septembrie 2019 au fost prelevate probe de apa –conform Metodologiei a.1.1.1.2,B si 
transportate spre analiza parametrilor sus mentionati la CRSP Timisoara. 

 

VERIFICARE CALITATE APA-FANTANI PUBLICE 

A fost transmisă către toate primăriile din judeţul Olt  adresa nr. 110/9/08.01.2019  cu privire la : 
-etapele de desfăşurare a „Planului de acţiune pe anul 2019 referitor la monitorizarea calităţii apei din instalaţii de apă 
de folosinţă publică (fậntậni publice şi izvoare captate) din judeţul Olt”,conform prevederilor art.50,alin.(1) şi  
(11 )   din HG nr.342/2013,cu specificarea măsurilor ce trebuie întreprinse de autorităţile locale-Primării,Consilii 
Locale,cabinete medicale individuale-pentru corecta funcţionare a Planului de monitorizare a calităţii apei din surse publice 
 

3 

ZAP 
4 

VIZA  ASF 30.09.2019 cu Program de Conformare 

18. SCORNICESTI VIZA  ASF 03.10.2019 cu Program de Conformare 

 

 

 

19. VULTURESTI ZAP 1 Notificare de respingere ASF nr.361/01.10.2019 cu 
Plan de Masuri anexat 

ZAP 2 ASF nr.339/01.10.2019 cu  Program de Conformare 

Nr.  
crt. 

Localitatea 

EXAMEN BACTERIOLOGIC EXAMEN CHIMIC 
03.01.2019- 30.09.2019 03.01.2019- 30.09.2019 

Probe 
rec. Nec. % Nec.  

 
Probe 
rec. Nec. 

 
% Nec. 

 
 FALCOIU 4 3 75% 4 1 25% 
 VADASTRA 1 0 0% 1 0 0% 
 VOINEASA 2 2 100% 2 1 50% 
 TRAIAN 8 5 62,5% 8 1 12,5% 
 SCARISOARA 5 5 100% 5 0 0% 
 BABICIU 3 2 66,66% 3 3 100% 
 CARACAL 4 4 100% 4 4 100% 
 GIUVARASTI 1 0 0% 1 0 0% 
 GURA PADINII 4 2 50% 4 1 25% 
 GOSTAVATU 3 3 100% 3 0 0% 
 VADASTRA 2 1 50% 2 2 100% 
 IZBICENI 2 0 0% 2 1 50% 
 GIRCOV 4 1 25% 4 3 75% 



 

MĂSURI  APLICATE ÎN CAZUL NECONFORMITĂŢILOR CONSTATATE- FP/IC 

 

In cursul lunilor ianuarie si martie  2019 au  fost evaluate si autorizate sanitar  obiectivele : 

-SC ALRO SA-Sector Aluminiu Primar 

-SC ALRO SA-Sector Aluminiu Procesat 

In cursul trimestrului II  2019 au  fost monitorizate  obiectivele : 

-SC RAO INDUSTRY SRL –SCORNICESTI-1 proba apa conforma microbiologic 

-SC GURAYTEX SRL-Punct de Lucru SLATINA-1 proba apa conforma microbiologic si chimic  

-CSM SLATINA-PISCINE _”Club Nautic si  de Agrement Plaja Olt”-4 probe apa neconforme chimic- Notificare de 
neconformitate nr.5307/99/31.05.2019 

 -CSM Slatina-Bazin de inot didactic acoperit-1 proba apa conforma  

 

In cursul lunii iulie 2019 au  fost evaluate  obiectivele : 

-SC CATABUR SRL-1 proba apa piscina neconforma  

                                 -1 proba apa put forat alimentare piscina neconforma 

• Notificare de respingere ASF nr.–obiectiv „Piscina” 
 
-SC ALRO SA –Sector Aluminiu Primar-1 proba apa conforma 
-Asociatia Club Sportiv Palestra Crisan Caracal-1 proba apa piscina conforma 
 
-SC EMMA LONG LIFE SRL-Caracal-1 proba apa piscina neconforma 
 

In cursul lunii august  2019 a  fost monitorizat  obiectivul : 

-SC CATABUR SRL-1 proba apa piscina conforma  

 

I.2. 1.Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena aerului 

Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţiilor din aerul ambiant în mediul urban 

              Poluarea aerului este un fenomen complex care implică o multitudine de agenţi poluanţi ce pot cauza alterări ale 
sănătăţii şi mediului ambiant în funcţie de concentraţie sau timp de acţiune, determinând efecte grave, acţionând fie printr-o 
concentraţie mare într-un timp scurt fie printr-o concentraţie mai mică dar pe o perioadă mai lungă. 

 
In cursul lunii ianuarie 2019 a fost inceputa actiunea de culegere de date pentru punerea in aplicare a 

metodologiei: „Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor din aerul ambiant în mediul urban” 
 Raportare ANEXA A-date de poluare 
 Raportare ANEXA B-date de sănătate pentru Municipiul Slatina 
 Chestionar-informatii conform Legii 102-ANEXA C 
 Date privind consecintele schimbarilor climatice-ANEXA D 

 

 TOTAL 43 28 65,11% 43 17 39,53% 

N  
Nr. 
Ccrt. 

Localitate 

 

Nr.probe  

apa recoltate 

 

Măsuri recomandate 

1. VOINEASA 2 Notificare de neconformitate nr.1888/56/14.03.2019 



Controlul lunar al calitatii aerului  in perioada 03.01.2019- 30.09.2019, 

in localitatile Slatina,Caracal si Corabia 

REZULTATE ANALIZE PULBERI SEDIMENTABILE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.2.2. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu expunerea la contaminanţi chimici 
 

I.2.2.1. Supravegherea produselor cosmetice 
Au fost prelevate 5 esantioane produse cosmetice (proba+contraproba)-respectiv crema fata adulti,ruj,blush, crema 
anticelulitica si trusa farduri pentru copii -conform Metodologiei. 

 
I.2.2.2 Monitorizarea intoxicaţiilor acute accidentale cu monoxid de carbon, băuturi alcoolice, substanţe de abuz, 
ciuperci, plante, alte produse toxice 

 

Nr. 

crt. 

Unitate                       03.01.2019- 30.09.2019 

       Nr.cazuri  

de intoxicaţie raportate 

      Decese raportate 

1. Spitalul Municipal 
Caracal –CPU 

0 - 

2. Spital Orasenesc Corabia 0 - 

3. SERVICIUL DE 
MEDICINA LEGALA 
OLT 

0 0 

4. Spital Orasenesc Bals 7 - 

5. Spitalul de Psihiatrie 
Cronici Schitu 

0 - 

 TOTAL 7 0 

 
I.3..Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena habitatului uman 

 
I.3.1. Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală 
        În cursul lunii ianuarie 2019: 

• a fost monitorizat –prin colectare de date  -modul de gestionare al deşeurilor rezultate din activitatea medicală pe 
baza MACHETELOR DE RAPORTARE , în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1226/2012 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale şi a Metodologiei de 
culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale (5 unitati 
sanitare publice cu paturi+Serviciul de Ambulanta OLT+Centrul de Transfuzii Slatina+LDISP-DSP OLT)  

 
In luna ianuarie 2019,  au fost transmise -  conform termenelor de raportare- catre CRSP  Timisoara: 

Nr.crt. Noxa analizată Localitate 03.01.2019- 30.09.2019 

Nr.probe 
recoltate 

Nr.probe 
necoresp. 

%probe 
necores. 

1. Pulberi sedimentabile TRIM I 2019 45 0 0% 

2. Pulberi sedimentabile TRIM II 2019 45 2 % 

3. Pulberi sedimentabile TRIM III 2019 45 0 0% 

4. Pulberi sedimentabile TOTAL 135 2 1,48% 



 Macheta de raportare TRIM IV 2018 privind cantitatea de deseuri medicale generate de unitatile sanitare 
publice  cu paturi din judetul OLT,Serviciul de Ambulanta Olt  si Centrul de Transfuzii Slatina  LDISP-
DSP OLT 

 Macheta de raportare TRIM IV 2018 privind cantitatea de deseuri medicale generate de LDISP-DSP OLT 
 a fost transmisa catre CRSP  Timisoara-Macheta de raportare cu Raportul 5.2 –unitati sanitare publice cu 

paturi si LDISP-DSP OLT. 
 
 

        În cursul lunii februarie 2019: 
• a fost monitorizat –prin colectare de date  -modul de gestionare al deşeurilor rezultate din activitatea medicală pe 

baza MACHETELOR DE RAPORTARE , în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1226/2012 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale şi a Metodologiei de 
culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale (5 unitati 
sanitare publice cu paturi+Serviciul de Ambulanta OLT+Centrul de Transfuzii Slatina+LDISP-DSP OLT)  

 
 
        În cursul lunii  MARTIE  2019: 

• a fost monitorizat –prin colectare de date  -modul de gestionare al deşeurilor rezultate din activitatea medicală pe 
baza MACHETELOR DE RAPORTARE , în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1226/2012 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale şi a Metodologiei de 
culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale (5 unitati 
sanitare publice cu paturi+Serviciul de Ambulanta OLT+Centrul de Transfuzii Slatina+LDISP-DSP OLT)  

 
 
 În cursul trimestrului II 2019: 

• a fost monitorizat –prin colectare de date  -modul de gestionare al deşeurilor rezultate din activitatea medicală pe 
baza MACHETELOR DE RAPORTARE , în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1226/2012 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale şi a Metodologiei de 
culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale (5 unitati 
sanitare publice cu paturi+Serviciul de Ambulanta OLT+Centrul de Transfuzii Slatina+LDISP-DSP OLT)  

 
 

In luna aprilie 2019,  au fost transmise -  conform termenelor de raportare- catre CRSP  Timisoara: 
 Macheta de raportare TRIM II 2019 privind cantitatea de deseuri medicale generate de unitatile sanitare 

publice  cu paturi din judetul OLT,Serviciul de Ambulanta Olt  si Centrul de Transfuzii Slatina  LDISP-
DSP OLT 

 Macheta de raportare TRIM II 2019 privind cantitatea de deseuri medicale generate de LDISP-DSP OLT 
 

                În cursul TRIMESTRULUI III 2019: 
• a fost monitorizat –prin colectare de date  -modul de gestionare al deşeurilor rezultate din activitatea medicală pe 

baza MACHETELOR DE RAPORTARE , în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1226/2012 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale şi a Metodologiei de 
culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale (5 unitati 
sanitare publice cu paturi+Serviciul de Ambulanta OLT+Centrul de Transfuzii Slatina+LDISP-DSP OLT)  

 
 

• a fost transmisa catre CRSP TIMISOARA- Macheta de raportare deseuri medicale TRIM III 2019 (unitati 
sanitare cu paturi si LDISP-DSP OLT).     

 
• a fost transmis un numar de 74 chestionare –gestionare deseuri medicale completate la nivelul unitatilor 

sanitare private(CMI, cabinete specialitate clinica medicala, cabinete specialitate clinica 
chirurgicala,cabinete specialitate paraclinica,cabinete stomatologice si cabinete de medicina 
complementara si alternativa) din judetul Olt,conform indicatiilor de includere din Metodologia activitatii 
1.1.4.3,PN II 2019. 

 
 
 
 
 
 



II.SUPRAVEGHEREA CONDIŢIILOR IGIENICO-SANITARE ÎN OBIECTIVELE CU PROFIL ALIMENTAR 
 
1.Supravegherea sanitară a obiectivelor cu profil alimentar s-a axat pe          controale igienico - sanitare în unităţi de 
industrie alimentară,consum colectiv, desfacere şi transport alimente.S-au efectuat 499 controale în cele 9 luni ale anului 
2019 faţă de 408 controale în aceeaşi perioadă a anului 2018. 
 
2.Participarea activă la prevenirea şi combaterea TIA, BDA şi a intoxicaţiilor alimentare. Rolul alimentului în 
toxiinfecţii alimentare. 
Pentru prevenirea şi combaterea TIA, BDA se recoltează probe alimentare pentru analiză microbiologică şi fizico-chimică 
(35 probe produse alimentare): 
Pentru realizarea Programelor de Sanatate PN II conform Ord.MS 377/2018 completat cu Ord.MS 451/2019 s-au recoltat 11 
probe. 
 
3.Evaluarea factorilor de risc din materialelor care vin în contact cu alimentele 
 
-Monitorizarea contaminanţilor din alimente – contaminanţi ce pot proveni de la materiale ce vin în contact cu produsele 
alimentare. 
-Monitorizarea obiectelor de ceramică-determinarea metale grele si formaldehida analize efectuate de Lab.ISP Bucureşti/5 
probe; 
-Evaluarea migrării globale analiză efecuată de Lab.DSP Ialomita/ 2 probe; 
-Catagrafierea şi controlului unităţilor producătoare/procesatoare  /importatoare de obiecte şi materiale destinate contactului 
direct cu produsele alimentare; 
-S-au recoltat 2 probe de materiale in contact cu alimentul,care au fost expediate si analizate la Lab. DSP Ialomita si 5 probe 
expediate si analizate de catre lab.INSP Bucuresti (total 7 probe).    
 
4.Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consum uman 
uman. 
-Are ca scop activitatea de prevenire a distrofiei endemice tireopate constă în determinările de iod în sarea iodată 
comercializată în judeţul Olt (HGR 568/2002). 
-Protejarea populaţiei împotriva riscurilor legate de carenţa iodată (2 probe sare iodata) 
 
5.Monitorizarea consumului de aditivi alimentari are ca scop controlul oficial a monitorizării cantitative a aditivilor 
utilizaţi in produsele alimentare ,ca urmare protejarea populatiei impotriva efectelor datorate consumului de inadecvat de 
aditivi alimentari, depistarea precoce si inlaturarea sau limitarea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei. 
 
Obiectivul sintezei: determinarea cantitativa a grupului de aditivi alimentari E 220-228,, -dioxid de sulf- sulfiti din bere si din 
vin.In acest scop s-au recoltat 6 probe de bauturi alcoolice:5 probe de bere si 1proba de vin.  
6.Supravegherea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei . 
Scop:-Protejarea populaţiei împotriva efectelor datotate consumului alimentar neadegvat ,depistarea precoce şi înlăturarea sau 
limitarea factorilor de sisc cunoscuţi,care ar putea să modifice calitatea vieţii şi să afecteze starea de sănătate a populaţiei. 
-Îmbunătaţirea stării de sănătate a populaţiei prin corectarea şi promovarea unui stil de viaţă sănătos,prin reducerea numărului 
de subiecţi cu comportamente alimentare nesanogene şi indirect, reducere morbidităţii prin boli de nutriţie ca urmare a 
promovării unui stil de viaţă sănătos. 
 
7.Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinaţie nutriţională specială 
Scop:- Protejarea populaţiei împotriva efectelor datorate consumului inadecvat,depistarea precoce şi înlăturare sau limitarea 
factorilor de risc chimic si bacteriologic care ar putea modifica securitatea si siguranta acestui tip de produse. 
 
8. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii . 
Scop:Supravegherea importului /distribuţiei şi comercializării produselor şi ingredientelor alimentare tratate cu radiaţii 
ionizante României a produselor şi ingredientelor alimentelor tratate cu radiaţii ionizante,în vederea respectării legistaţiei 
comunitare şi naţionale din domeniul iradierii alimentelorr,scopul final asigurarea securităţii alimentelor şi protejarea 
consumatorilor. 
-Catagrafierea unităţilor care comercializează alimente tratate cu radiaţii si recoltarea de produse alimentare-2 probe inaintate 
spre analiza la ISPMV Bucuresti,probe in lucru. 
9.Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare. 
Scop: 
-Selectarea unităţilor care comercializează suplimente alimentare 
-Catagrafierea suplimentelor alimentar(s-au catagrafiat 38 suplimente alimentare) si recoltarea de suplimente alimentare (2 
probe) expediate catre CRSP Timisoara. 



-Urmarirea aditivilor in suplimentelor alimentare. 
 
 
 
10.Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine,minerale şi alte  
substanţe. 

Catagrafierea alimentelor cu adaos de vitamine,minerale sau alte substanţe din unitaţi de distribuţie produse 
alimentare:sucuri de fructe, produse lactate,băuturi răcoritoare,bomboane,batoane energizante raportare raportare transmisa la 
ISP Timisoara (11 alimentelor cu adaos de vitamine,minerale sau alte substanţe catagrafiate). 
 
11.Monitorizarea consumului de aditivi alimentari .Determinarea sulfitilor din fructe si legume deshidratate are ca 
scop controlul oficial a monitorizării cantitative a aditivilor utilizaţi in produsele alimentare ,ca urmare protejarea populatiei 
impotriva efectelor datorate consumului de inadecvat de aditivi alimentari, depistarea precoce si inlaturarea sau limitarea 
factorilor de risc pentru sanatatea populatiei. 
Obiectivul sintezei: determinarea cantitativa a grupului de aditivi alimentari E 220-228,, -fructe si legume deshidratate 
 
12. Activităţi de inspecţie privind acţiunea factorilor de risc din  
domeniul alimentului.  

Evaluarea conformităţii la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor de amenajare-construire şi elaborarea 
de referate de evaluare în  vederea avizării/ autorizării sanitare. 

 
Nr.controale - 499 
Nr.autorizaţii sanitare - 185 
Nr.notificări - 173 
Nr.certificate de conformitate - 20 
 
13.Alte acţiuni destinate rezolvării priorităţilor locale. 
 

Colaborarea şi conlucrarea cu  administraţia publică locală şi instituţiile/seviciile specializate din domeniu, pentru 
implementarea şi realizarea prevederilor legale privind calitatea şi securitatea alimentului. 
 
 
III.PROTEJAREA SĂNĂTĂŢII  SI PREVENIREA IMBOLNAVIRILOR ASOCIATE FACTORILOR DE RISC 
DIN MEDIUL DE MUNCA 
 

Activitatea Biroului de Medicina Muncii din cadrul D.S.P.Olt in aceasta perioada s-a axat pe următoarele obiective: 

-identificarea locurilor de muncă în care se întâlnesc noxe cu efecte nocive asupraorganismului şi evaluarea niveluluia cestora prin 

determinări în mediul de muncă; 

-evaluarea impactului asupra sănătăţii consecutiv expunerii profesionale şimonitorizarea incidenţei bolilor profesionale la nivel naţional 

-activităţi de avizare proiecte şi expertizări ale locurilor de muncă; 

-alte activitati specifice Biroului de Medicina Muncii 

În acest sens, în această perioadă s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

• Numar notificari eliberate – 127  (137) 

• Numar notificari FEADR eliberate – 156  (118) 

• Numar controale igienico-sanitare efectuate pentru eliberarea buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de munca 

cu conditii deosebite, periculoase, vatamatoare si nedorite – 15 (73) unităţi expertizate 

• Numar controale efectuate in vederea declararii cazurilor noi de boli profesionale – 24 (53)  

• Buletine interpretare camp electromagnetic – 9 (25) 

• Determinări iluminat, microclimat, pulberi, zgomot, împreună cu laboratorul de Toxicologie Industrială la 8(9) societăţi 

comericale din judeţ şi determinari de zgomot si iluminat la urmatoarele societati: S.C. RAO INDUSTRY S.R.L. Scornicesti,  



S.C. BIO FASHION ONIART SRL Scornicesti, S.C. GURAYTEX S.A Slatina, S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L. Caracal, 

S.C. NICO STIL S.R.L.  Slatina 

Cele 24(53) cazuri noi de boli profesionale aufost inregistrate astfel: 

• 18 cazuri la S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina cu Dg. Silicoza, Bronşită cr.de etiologie profesională 

• 5 cazuri la S.C. ALRO S.A. Slatina cu Dg.Astm bronsic profesional, Bronşită cr. Sindrom Raynaud 

• 1 caz la S.J.U. Olt cu Dg. Astm bronsic  

Raportarea bolilor profesionale se face lunar catre Institutul de Sanatate Publica Bucuresti prin fisa de declarare BP2 a cazului de 

boala profesionala. 

In urma deplasarilor efectuate ca urmare a solicitarilor primite au fost efectuate recolte de probe de aeromicroflora din arhivele 

unitatilor din judeţ  ce au in structura organizatorica si arhive. 

Impreuna cu inspectorul din cadrul I.T.M. Olt am participat la evaluarea conditiilor de munca pentru stabilirea riscului maternal pentru 

persoane incadrate in diferite sectoare de activitate (34 dosare).(17 dosare) 

Au fost transmise către medicii de familie 36 avize medicale de aptitudine pentru siguranţa transporturilor pentru pacienţi care sunt 

încadraţi în transportul rutier la societăţi din judeţ şi care prezintă afecţiuni ce necesită reexaminare periodică 

In acesata perioada au avut loc si sedinte ale Colectivului de analiza tehnica pentru analizarea documentatiilor in vederea emiterii 

actelor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului pentru diferite unitati comerciale din Judetul Olt, sedinte care se 

desfasoara in cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt cu participarea delegatului din partea D.S.P. Olt (53 sedinte + puncte de 

vedere)(18) 

 
 
IV. EVALUAREA  STĂRII  DE  SĂNĂTATE A COPIILOR  ŞI  TINERILOR  

Colectivul Sanatatea copiilor, tinerilor si colectivitatilor de invatamant  din cadrul D.S.P. Olt a realizat în cursul 
trim. I 2019 următoarele activităţi  ( conform programului),  Ord M.S. 377/2017, privind aprobarea Normelor tehnice de 
realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 ,cu completarile ulterioare,  HG 155/2017 şi OMS 
451/2019 , Ord MS 1030/2009 cu modificările şi completările ulterioare: 
 
Trimestrul I  

 
I.Verificarea asigurării condiţiilor igienico sanitare pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului de 

învăţământ în judeţul Olt 
 

Pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului de învăţământ, au fost constituite, prin Ordinul Prefectului judeţului 
Olt, unsprezece comisii mixte, formate din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului –judeţul Olt, Consiliul Judeţean Olt, 
Direcţiei de Sănătate Publică Olt, Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, în vederea urmăririi modului în care unităţile de 
învăţământ respectă normele igienico sanitare ( acţiuni DDD, asigurarea curăţeniei unităţilor de învăţământ, asigurarea 
condiţiilor pentru igiena mâinilor, microclimat). 
 
Acţiunea a avut loc în perioada 07-08.02.2019, datele rezultate conform notelor de constatare, au fost centralizate şi 
prezintă astfel: 

 
Tipuri de unităţi verificatee Urban Rural  Total 
Creşe 9 - 9 
Grădiniţe 70 208 278 
Şcoli 34 153 187 
Licee 22 8 30 
Şcoala Prof specială Balş 1 0 1 
Total unităţi de învăţământ 136 369 505 



Internate 11 0 11 
Cantine 9 0 9 
Total General 156 369 525 
 
Tipuri de unităţi verificatee Acţiuni DDD Condiţii igiena 

mâinilor 
Asigurare microclimat 
 

Asigurare stocuri 
combustibil 

 DA NU DA NU DA NU DA NU 
Creşe 9 - 9 - 9 - 9 - 
Grădiniţe 254 24 273 5 278 - 278 - 
Şcoli 166 21 181 6 187 - 187 - 
Licee 27 3 30 0 30 - 30 - 
Şcoala Prof specială Balş 1 - 1 - 1 - 1 - 
Total unităţi de învăţământ 457 - 494 11 505 - 505 - 
Internate 11 - 11 - 11 - 11 - 
Cantine 9 - 9 - 9 - 9 - 
Total General 477 48 514 11 525 - 525 - 

 
 Urmare acţiunii sus menţionate, Direcţia de Sănătate Publică Olt a facut următoarele recomandări: 

Pe toată perioada în care preşcolarii şi elevii se află în unităţile de învăţământ Administraţia Publică Locală va 
asigura un mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi elevi- (asigurare utilităţi, microclimat, management deşeuri, 
acţiuni DDD) – Atribuţiile administraţiei publice locale cu competenţe partajate, Ord MECTS/MS5268 /1668/2011, 
Capitolul XII 
1. Aprovizionarea cu apă 

• Acolo unde nu există posibilitatea de racordare la centralele de aprovizionare cu apă potabilă, conducerile 
unităţilor pentru ocrotirea , educarea, şi instruirea copiilor şi tinerilor vor asigura amenajarea de surse 
proprii de apă (controlate periodic din punct de vedere al potabilităţii în unitatea respectivă, în conf cu OMS 
1955/1995) 

• Pentru spălatul mâinilor, în mod excepţional şi până la realizarea unor astfel de reţele, se vor monta 
recipiente care să asigure minimum3-4 l/elev/tură înainte de servirea gustării şi după folosirea grupurilor 
sanitare, din surse monitorizate microbiologic şi fizico – chimic identificate în apropierea unităţilor de 
învăţământ; 

• Pentru băut se pot utiliza dispozitive de apă potabilă tip dozator, filtre avizate/notificate înaintea punerii pe 
piaţă, conf prevederilor legale. Responsabilitatea întreţinerii şi igienizării acestora revine utilizatorului, 
respectiv distribuitorului în cazul celor din unităţile publice în conformitate cu OMS 119/2014 cu 
completările şi modificările ulterioare. 

      2. Aprovizionarea permanentă şi în cantităţi suficiente cu: 
• Materiale şi substanţe necesare pentru întrţinerea curăţeniei şi dezinfecţiei curente a spaţiilor unităţilor 

de învăţământ; 
• Materiale necesare igienei personale la grupurile sanitare (hârtie igienică, săpun, mijloace de uscare a 

mâinilor după spălare); 
     3. Obiective de învăţământ aflate în reabilitare 

• Pentru siguranţa elevilor , limitarea nocivităţilor şi pentru a nu crea disconfort   pe perioada desfăşurării 
lucrărilor de reabilitare aceştia vor învăţa în alte spaţii , conforme din punct de vedere igienico-sanitar, sau 
lucrările se vor efectua după încheierea orelor de  
curs.



   II. Evaluarea  stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivităţi prin examene medicale de bilanţ. 

În trimestrul I, conform Ord. M.S.653/2001, cu modificările şi completările ulterioare ( Ord MS 772/2004 Ord MS 1668/2011, Ord MS 761/2012) ,în colectivităţile de copii şi 
tineri, au loc, periodic măsurători ale înălţimii şi greutăţii 
            
1.Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică 
Trim I  - 2019 mediul urban 
Nr. total copii evaluaţi 7176 
 

 
   Trim I  - 2018 mediul urban 
     Nr. total copii evaluaţi =7115 
 
 
 

 Clasa  a II a Clasa a IV-a Clasa a V-a  Clasa a X-a Ultimul an al şc. prof. şi de 
ucenici 

 F B T F B T F B T F B T F B T 
Nr. total subiecti înscrişi 

726 798 1524 740 827 1567 762 744 1506 1186 1069 4508 71 277 348 
Nr. total subiecti 
examinati 

723 794 1517 738 823 1561 757 740 1497 1185 1068 2253 71 277 348 
Nr. total subiecti cu 
dezvoltare fizica 
armonica 

496 
68,6% 

549 
69,1% 

1045 
68,8% 

516 
69,9% 

542 
65,8% 

1058 
67,7% 

512 
67,6% 

486 
65,6% 

998 
66,6% 

789 
66,5% 

712 
66,6% 

1501 
66,6% 

46 
64,7% 

195 
70,3% 

241 
69,2% 

Nr. total subiecti cu 
dezvoltare fizica 
dizarmonica 

227 
31,3% 

245 
30,8% 

472 
31,1% 

222 
30% 

281 
34,1% 

503 
32,2% 

245 
32,35 

254 
34,3% 

499 
33,3% 

396 
33,4% 

356 
33,3% 

752 
33,3% 

25 
35,2% 

82 
29,6% 

134 
38,5% 

Dez.fizica dizarmonica 
cu +G 140 

19,3% 

122 
15,3% 
 

262 
17,2% 
 

114 
15,4% 

173 
21% 

287 
18,3% 

149 
19,6% 

161 
21,7 

310 
20,7% 

245 
20,6% 

257 
24% 

502 
22,2% 

19 
26,7% 

52 
18,7% 

71 
20,4% 

Dez.fizica dizarmonica 
cu –G 

87 
12% 
 

123 
15,4% 
 

210 
13,8% 
 

108 
14,6% 

108 
13,1% 

216 
13,8% 

96 
12,6% 

93 
12,56% 

189 
12,6% 

151 
12,7% 

99 
9,26% 

250 
11% 

6 
8,45% 

30 
10,8% 

36 
10,3% 

 Clasa  a II a Clasa a IV-a Clasa a V-a  Clasa a X-a Ultimul an al şc. prof. şi de 
ucenici 

 F B T F B T F B T F B T F B T 
Nr. total subiecti înscrişi 726 838 1564 786 743 1529 591 700 1291 1246 1162 2408 117 225 342 



 
 

Nr. total subiecti examinati 723 836 1559 782 738 1520 589 697 1286 1246 1162 2408 117 225 342 
Nr. total subiecti cu 
dezvoltare fizica armonica 552 

76,3% 
641 
76,6% 

1193 
76,5% 

584 
74,6% 

532 
72% 

1116 
73,4% 

432 
73,3% 

503 
72,1% 

935 
72,7% 

895 
71,8% 

825 
70,9% 

1720 
71,4% 

82 
70% 

185 
82,2% 

267 
78% 

Nr. total subiecti cu 
dezvoltare fizica 
dizarmonica 171 

23,6% 
195 

23,3% 
366 

23,4% 
266 

34% 
267 

36,1% 
533 

35% 
157 

26,6% 
194 

27,8% 

351 
27,2% 

 
351 

28,1% 
337 

29% 
688 

28,5% 
35 

29,9% 
40 

17,7% 
75 

21,9% 
Dez.fizica dizarmonica 

cu +G 107 
14,7% 

125 
14,9% 

232 
14,8% 

119 
15,2% 

136 
18,4% 

255 
16,7% 

97 
16,4% 

126 
18% 

223 
17,3% 

224 
17,9% 

251 
21,6% 

475 
19,7% 

25 
21,3% 

29 
12,8% 

54 
15,7% 

Dez.fizica dizarmonica 
cu –G 

 
64 
8,85% 
 

70 
8,37% 

134 
8,59% 

83 
10,6% 

73 
9,89% 

156 
10,2% 

60 
10,1% 

68 
9,75% 

128 
9,95% 

127 
10,1% 

86 
7,40% 

213 
8,84% 

10 
8,54% 

11 
4,88% 

21 
6,14% 



2. Aprecierea stării de sănătate (morbiditatea) au fost examinaţi elevii ultimului an al şcolilor profesionale şi de 
ucenici - mediul urban. 

         Repartiţia copiilor bolnavi  se prezintă astfel: 
 
 
Trim. I 2019 

Clase Nr. total copii examinaţi Nr. copii bolnavi 

Ultimul an şcoli profesionale şi 
de ucenici 

F B T F 
 

B T 

 43 181 224 18 41,8% 29 16% 47 20,9% 

 
 
 
Trim. I 2018 

Clase Nr. total copii examinaţi Nr. copii bolnavi 

Ultimul an şcoli profesionale şi 
de ucenici 

F B T F 
 

B T 

 148 284 432 23 15,5% 29 10,2% 52 12% 

 
III. Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi tineri.  
În cadrul acţiunii de supraveghere medicală (dispensarizare) prevalenţa bolilor cronice se prezintă astfel pe grupe 

de vârstă - mediul urban:  
 
Trim. I – 2019 

 Creşe 
(0-4 ani) 

Grădiniţe  
(4-7 ani) 

Cls. I-IV 
(7-11 ani) 

Cls.V-VIII 
(11-15 ani) 

Cls.IX-XII 
(15-19 ani) 
 

TOTAL 

Nr.copii 
investigaţii 

803 3311 6098 5645 11094 26951 

Nr.copii 
dispensarizaţi 

39 136 169 190 549 1083 

Prevalenţa 
 

4,85% 4,10% 2,77% 3,36% 4,94% 4,01% 

Trim. I – 2018 
 Creşe 

(0-4 ani) 
Grădiniţe  
(4-7 ani) 

Cls. I-IV 
(7-11 ani) 

Cls.V-VIII 
(11-15 ani) 

Cls.IX-XII 
(15-19 ani) 
 

TOTAL 

Nr.copii 
investigaţii 

621 3163 6531 5838 11866 28019 

Nr.copii 
dispensarizaţi 

46 100 122 127 356 751 

Prevalenţa 
 

7,40% 3,16% 1,86% 2,17% 3% 2,68% 

              
IV. Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi prin efectuarea triajului 

epidemiologic după vacanţe 
 

Conform structurii anului şcolar, în trim. I 2019 s-a organizat şi supravegheat triajul epidemiologic după vacanţa de 
Crăciun şi vacanţa intersemestrială, an şcolar 2018-2019. Pentru cei depistaţi cu pediculoză s-au instituit măsuri de prelucrare 
şi tratare. DSP Olt a distribuit produse destinate intervenţiei curative pentru unităţile de învăţământ unde s-au înregistrat 
focare cu ectoparaziţi . 

Situaţia se prezintă astfel după vacanţa de Crăciun şi intersemestrială în trimestrul I 2019 comparativ cu aceeaşi 
perioadă a anului 2018 



 
Nr.crt. Indicatori TRIM. I 2019 TRIM. I 2018 

1. Nr. unitati 481 490 
2. Nr. copii inscrisi 52543 54473 
3. Nr. copii examinati 48783 51934 
4. Nr. cazuri depistate 285 275 
5. Hepatita virala (A) 0 0 
6. Alte hepatite virale acute 0 0 
7. Rujeola 0 0 
8. Rubeola 0 0 
9. Varicela 5 0 

10. Parotidita epidemica 0 0 
11. Tuse convulsiva 0 0 
12. Gripa 0 0 
13. Scarlatina 0 0 
14. B.D.A 0 0 
15. Dizenterie bacteriana 0 0 
16. Meningita (virala, bacteriana) 0 0 
17. Encefalite 0 0 
18. Angine 120 114 
19. Angine cu SH 0 0 
20. Alte boli infectioase 64 46 
21. Scabie 0 0 
22. Pediculoza 91 97 
23. Micoze 5 0 
24. Alte boli parazitare 0 0 
25. Recontrol scabie 0 0 
26. Recontrol pediculoza 0 7 

 
După vacanţa intersemestrială , trim I 2019, situaţia se prezintă astfel comparativ cu aceeasi perioada a anului 2018: 
 
Nr.crt. Indicatori Vacanţa 

intersemestrială 2019 
Vacanţa 
intersemestrială 2018 

1. Nr. unitati 486 499 
2. Nr. copii inscrisi 52749 55057 
3. Nr. copii examinati 49009 51567 
4. Nr. cazuri depistate 246 306 
5. Hepatita virala (A) 0 0 
6. Alte hepatite virale acute 0 0 
7. Rujeola 0 0 
8. Rubeola 0 0 
9. Varicela 12 0 

10. Parotidita epidemica 0 0 
11. Tuse convulsiva 0 0 
12. Gripa 0 0 
13. Scarlatina 0 0 
14. B.D.A 0 0 
15. Dizenterie bacteriana 0 0 
16. Meningita (virala, bacteriana) 0 0 
17. Encefalite 0 0 
18. Angine 102 144 
19. Angine cu SH 0 0 
20. Alte boli infectioase 94 68 
21. Scabie 0 0 



22. Pediculoza 30 74 
23. Micoze 8 20 
24. Alte boli parazitare 0 0 
25. Recontrol scabie 0 0 
26. Recontrol pediculoza 0 17 

 
Trimestrul II  
 

I.Evaluarea stării de nutriţie a copiilor din ciclul primar  (6-10 ani), realizat în cadrul proiectului COSI 
(European Childhood Obesity Surveillance), conform metodologiei OMS .Studiul aplică o metodologie standardizată de 
evaluare a stării de nutriţie a copiilor.Măsurătorile presupun măsurarea greutăţii şi înălţimii cu acelaşi tip de aparat şi în 
aceleaşi condiţii pentru toţi copiii. 
Au fost selectate 5 şcoli din judeţul Olt : 
- 2 şcoli din mediul urban ( Şcoala Gimnazială ,, Virgil Mazilescu”  Corabia, Şcoala Gimnazială Ştefan Protopopescu 
Slatina) ; 
- 3 şcoli din mediul rural (Şcoala Gimnazială Strejeştii de Jos, Şcoala Gimnazială Vădăstriţa, Şcoala Gimnazială Valea 
Mare). 
Au participat un număr de 310 copii.S-au aplicat un nr de 310 chestionare copii, 274 chestionare familie, 5 chestionare 
şcoli. 
 Datele au fost transmise la Institutul National de Sanatate Publica pentru centralizare. 

 
 II. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivităţi . 
 

 În trimestrul II, conform Ord. M.S.653/2001, cu modificările şi completările ulterioare ( Ord MS 772/2004 Ord MS 
1668/2011, Ord MS 761/2012) în colectivităţile de copii şi tineri, au loc, periodic măsurători ale înălţimii şi greutăţii la grupa 
mică, grupa mijlocie, grupa mare, grupa pregătitoare, cls I, cls. a III a, cls a VI a, cls a VII a, cls a VIII a, cls. a XI a . 

Au fost evaluaţi un nr de 15976  preşcolari  şi elevi din care : 
- fete    7705           
-    băieţi  8271 
Situaţia se prezintă astfel : 
 



Trim II - 2019  mediul urban 
Nr. total fete evaluate =   7705 
Nr. total fete cu dezvoltare fizică armonică : 5672 

 
DEZ FIZICA TR II 2019            
              FETE 

Grupa 
mica 

Grupa 
mijlocie 

Grupa 
mare  

Grupa 
pregătitoare Clasa  I Clasa  III clasa VI clasa VII clasa VIII clasaXI 

An  II 
prof 
 

Nr total subiecti inscrisi 
 734 687 825 465 691 749 598 819 732 1415 99 
Nr. total subiecti examinati 
 731 682 813 465 685 745 596 815 729 1345 99 
Nr. total subiecti cu dezv fiz 
armonica 

591 511 633 364 522 547 432 560 503 940 69 
80,8% 74,9% 77,8% 78,2% 76,2% 73,4% 72,4% 68,7% 68,9% 69,8% 69,6% 

 
 
 
 
Tulburări de dezvoltare fizica fete 
Nr total fete cu dezvoltare fizică  dizarmonică :  
 
     FETE 

Grupa 
mica 

Grupa 
mijlocie 

Grupa 
mare  

Grupa 
pregătitoare Clasa  I Clasa  III clasa VI clasa VII 

clasa 
VIII clasaXI 

An  II 
prof 
 

Nr. total subiecti cu dez fiz 
dizarmonica 
 

140 171 180 101 163 198 164 255 226 405 30 

19,15% 25,07% 22,14% 21,72% 23,79% 26,57% 27,51% 31,28% 31% 30,11% 30,30% 
Nr. total subiecti cu dez fiz 
dizarmonica cu + G 
 

75 79 83 62 96 119 96 156 153 250 23 

10,25% 11,58% 10,20% 13,33% 14,01% 15,97% 16,10% 19,14% 20,98% 18,58% 23,23% 
Nr. total subiecti cu dez fiz 
dizarmonica cu - G 
 

65 92 97 39 67 79 66 99 73 155 7 

8,89% 13,48% 11,93 8,38% 9,78% 10,60% 11,07% 12,14% 10,01% 11,52% 7% 
Trim II - 2019-  mediul urban 
Nr. total băieţi evaluaţi : 8273 

Nr total băieţi cu dezvoltare fizică  armonică : 6144 
DEZ FIZICA TR II 
2019 

           

             BAIETI Grupa 
mica 

Grupa 
mijlocie Grupa mare  

Grupa 
pregătitoare Clasa  I Clasa  III clasa VI 

clasa 
VII 

clasa 
VIII clasaXI 

An  II prof 
 

Nr total subiecti 
inscrisi 855 720 823 522 736 814 713 883 791 1216 234 



 
Nr. total subiecti 
examinati 
 853 714 815 521 728 812 712 880 788 1216 234 
Nr. total subiecti cu 
dezvoltare  fizică  
armonica 

695 532 640 410 556 607 513 626 553 831 181 

81,47% 74,50% 78,52% 78,69% 76,37% 74,75% 72,05% 71,13% 70,17% 68,33% 77,35% 
 

Tulburări de dezvoltare băieţi 
Nr total băieţi cu dezvoltare fizică  dizarmonică  :2127 
 
             BAIETI Grupa 

mica 
Grupa 
mijlocie Grupa mare  

Grupa 
pregătitoare Clasa  I Clasa  III clasa VI clasa VII 

clasa 
VIII clasaXI 

An  II prof 
 

Nr. total subiecti cu 
dez fiz dizarmonica 
 

158 182 175 111 172 205 197 254 235 385 53 

18,52% 25,49% 21,47% 21,30% 23,62% 25,24% 27,66% 28,86% 19,32% 31,66% 22,64% 
Nr. total subiecti cu 
dez fiz dizarmonica 
cu + G 
 

75 83 90 63 98 130 129 159 144 271 35 

8,79% 11,62% 11,04% 12,09% 13,46% 16% 18,11% 18,06% 18,27% 22,28% 7,69% 
Nr. total subiecti cu 
dez fiz dizarmonica 
cu - G 
 

83 99 85 48 74 75 68 95 91 114 18 

9,73% 13,86% 10,42% 9,21% 10,16% 9,23% 9,55% 10,79% 7,48% 9,37% 7,69% 
Trim II - 2018  mediul urban 
Nr. total fete evaluate =   7760 
Nr. total fete cu dezvoltare fizică armonică : 5756 

 
Au fost evaluaţi un nr de 15963 preşcolari  şi elevi din care : 
- fete   7760 

            -    băieţi  8203 
Situaţia se prezintă astfel : 
 

DEZ FIZICA TR II 2018            

              FETE 
Grupa 
mica 

Grupa 
mijlocie 

Grupa 
mare  

Grupa 
pregătitoare Clasa  I Clasa  III clasa VI clasa VII 

clasa 
VIII clasaXI 

An  II 
prof 
 

Nr total subiecti inscrisi 
 581 717 760 456 757 730 798 749 739 1399 95 
Nr. total subiecti examinati 
 581 713 759 456 753 728 794 746 736 1399 95 
Nr. total subiecti cu dezv fiz 463 549 605 357 559 551 566 491 555 996 64 



armonica 79,69% 77% 79,71% 78,29% 74,24% 75,69% 71,28% 65,82% 75,41% 71,19% 67,37% 
Tulburări de dezvoltare fete 
Nr total fete cu dezvoltare fizică  dizarmonică : 2004 
     FETE 

Grupa 
mica 

Grupa 
mijlocie 

Grupa 
mare  

Grupa 
pregătitoare Clasa  I Clasa  III clasa VI clasa VII 

clasa 
VIII clasaXI 

An  II 
prof 
 

Nr. total subiecti cu dez fiz 
dizarmonica 
 

118 164 154 99 194 177 228 255 181 403 31 

20,31% 29,87% 25,45% 27,73% 34,70% 32,12% 40,28% 51,93% 32,61% 40,46% 48,44% 
Nr. total subiecti cu dez fiz 
dizarmonica cu + G 
 

55 71 74 60 105 108 120 177 120 242 22 

9,47% 12,93% 12,23% 16,81% 18,78% 19,60% 21,20% 36,05% 21,62% 24,30% 34,38% 
Nr. total subiecti cu dez fiz 
dizarmonica cu - G 
 

63 93 80 39 89 69 107 78 61 161 9 

10,84% 16,94% 13,22% 10,92% 15,92% 91,16% 13,47% 10,45,5 8,28% 11,50% 9,47% 
 
 
Trim II - 2018-  mediul urban 
Nr. total băieţi evaluaţi : 8203 

Nr total băieţi cu dezvoltare fizică  armonică : 5468 
DEZ FIZICA TR II 2018            
             BAIETI Grupa 

mică 
Grupa 
mijlocie Grupa mare 

Grupa 
pregătitoare Clasa I Clasa III Clasa VI Clasa VII 

clasa 
VIII 

clasa 
XI 

An II 
profesională  

Nr total subiecti inscrisi 
 603 710 805 458 815 827 842 770 746 1384 275 
Nr. total subiecti examinati 
 598 703 804 456 812 821 837 767 746 1384 275 
Nr. total subiecti cu dezvoltare  
fizică  armonica 

466 545 637 342 595 583 605 539 539 956 201 
77,92% 77,52% 79,22% 75% 73,27% 71% 72,28% 70,27% 72,25% 69% 73% 

 
 

 
Tulburări de dezvoltare băieţi 
Nr total băieţi cu dezvoltare fizică  dizarmonică  :2195 
 

             BAIETI Grupa 
mică 

Grupa 
mijlocie 

Grupa 
mare 

Grupa 
pregătitoare Clasa I Clasa III Clasa VI Clasa VII clasa VIII clasa XI 

An II 
profesională  

Nr. total subiecti cu dez fiz 
dizarmonica 
 

132 158 167 114 217 238 232 228 207 428 74 

22,07% 22,47% 20,77% 25% 26,72% 28,98% 27,71% 29,72% 27,74% 30,92 26,90% 
Nr. total subiecti cu dez fiz 
dizarmonica cu + G 

45 73 89 69 114 142 135 140 141 280 51 
7,52% 10,38% 11,06% 15,13% 14% 17,29% 11,58% 18,25% 18,90% 20,23% 18,54% 



 
Nr. total subiecti cu dez fiz 
dizarmonica cu - G 
 

87 85 78 45 103 96 97 88 66 148 23 

14,54% 53,79 9,70% 25% 12,68% 11,69% 11,58% 11,47% 8,84% 10,69% 8,36% 
 
 

 



 
 B. Aprecierea stării de sănătate  la preşcolarii din grupa mijlocie, elevii din clasa I şi clasa a – IV –a. 

 
 
 
 
Trim. II 2019 
Nr copii examinaţi:  4041 

Repartiţia  pe tipuri de clase a afecţiunilor se prezintă astfel: 
 

 
 
 
 

Clase Nr. total copii examinaţi Nr. afecţiuni 

 T F B T F B 

Grupa mijlocie 1298 644 654 149 11,48% 67 10,40% 82 12,53% 
Clasa I 1212 684 728 145 11,96% 74 10,81% 71 9,75% 

Clasa a – IV – a     1531 719 812 169 11,04% 91 12,65% 78 9,60% 
Studenţi an II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
Trim. II 2018 

Nr copii examinaţi:  4306 
Repartiţia afecţiunilor se prezintă astfel: 
 

 
 
 

Clase Nr. total copii examinaţi Nr. afecţiuni 

 T F B T F B 

Grupa mijlocie 1322 658 664 114 8,62% 59 8,96% 55 8,28% 
Clasa I 1511 729 782 103 6,81% 50 6,85% 53 6,77% 

Clasa a – IV – a  1393 716 677 125 8,97% 57 7,96% 68 10,04% 
Studenţi an II 80 40 40 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
III. Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi tineri.  
În cadrul acţiunii de supraveghere medicală (dispensarizare), prevalenţa bolilor cronice se prezintă astfel pe grupe 

de vârstă - mediul urban:  
                        



 
 
 
Trim. II – 2019 

 Creşe 
(0-4 ani) 

Grădiniţe  
(4-7 ani) 

Cls. I-IV 
(7-11 ani) 

Cls.V-VIII 
(11-15 ani) 

Cls.IX-XII 
(15-19 ani) 
 

TOTAL 

Nr.copii 
investigaţii 

896 3730 6329 5397 11714 28066 

Nr.copii 
dispensarizaţi 

51 141 79 109 231 611 

Prevalenţa 
 

5,69% 3,78% 1,25% 2,02% 1,97% 2,17% 

Trim. II – 2018 
 Creşe 

(0-4 ani) 
Grădiniţe  
(4-7 ani) 

Cls. I-IV 
(7-11 ani) 

Cls.V-VIII 
(11-15 ani) 

Cls.IX-XII 
(15-19 ani) 
 

TOTAL 

Nr.copii 
investigaţii 

493 3135 5100 4694 8808 22230 

Nr.copii 
dispensarizaţi 

48 146 109 128 105 536 

Prevalenţa 
 

9,73% 4,65% 2,13% 2,72% 1,19% 2,41% 
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IV. Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi prin efectuarea 
triajului epidemiologic după vacanţe 
 
Conform structurii anului şcolar, în trim. II 2019 s-a organizat şi supravegheat triajul epidemiologic după 

vacanţa de Paşte (Primăvară). Pentru cei depistaţi cu pediculoză  s-au instituit măsuri de prelucrare şi tratare.  
Situaţia se prezintă astfel în trimestrul II 2019 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2018 
 
 
 

Nr.crt. Indicatori TRIM. II 2019 TRIM. II 2018 
1. Nr. unitati 488 500 
2. Nr. copii inscrisi 53159 54644 
3. Nr. copii examinati 49893 51506 
4. Nr. cazuri depistate 198 220 
5. Hepatita virala (A) 0 0 
6. Alte hepatite virale acute 0 0 
7. Rujeola 0 0 
8. Rubeola 0 0 
9. Varicela 16 0 

10. Parotidita epidemica 0 0 
11. Tuse convulsiva 0 0 
12. Gripa 0 0 
13. Scarlatina 0 0 
14. B.D.A 0 0 
15. Dizenterie bacteriana 0 0 
16. Meningita (virala, bacteriana) 0 0 
17. Encefalite 0 0 
18. Angine 82 88 
19. Angine cu SH 0 0 
20. Alte boli infectioase 31 46 
21. Scabie 0 0 
22. Pediculoza 62 66 
23. Micoze 7 18 
24. Alte boli parazitare 0 0 
25. Recontrol scabie 0 0 
26. Recontrol pediculoza 5 2 

  
Trimestrul III 
         I. Evaluarea condiţiilor igienico-sanitare în şcoli şi grădiniţe . 
Anual se efectuează evaluarea condiţiilor igienico-sanitare în şcoli şi grădiniţe din mediul urban şi rural, întocmindu-se 
cate o fişă de evaluare pentru fiecare unitate şcolară. În anul şcolar 2018-2019 s-au evaluat 100 şcoli şi grădiniţe , după 
completare , fişele s-au transmis către CRSP Iaşi, în format Excel pentru realizarea sintezelor naţionale. 

 
 

 II. Evaluarea  stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivităţi  
 
 

În trimestrul III, conform Ord. M.S.653/2001, cu modificările şi completările ulterioare ( Ord MS 772/2004, 
Ord MS 1668/2011, Ord MS 761/2012) în colectivităţile de copii şi tineri, are loc aprecierea stării de sănătate  la 
preşcolarii din grupa mică 

 
Situaţia se prezintă astfel : 
 

Trim III  2019 mediul urban 
 
Repartiţia afecţiunilor depistate : 
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Clase Nr. total copii 
înscrişi 

Nr. total copii 
examinaţi 

Nr. afecţiuni depistate 

Grupa mică T F 
 
 

B T F B T F B 

 
 

1582 708 774 1438 684 754 96 6,67% 50 7,30% 46 6,10% 

 
Trim III  2018 mediul urban 
 
Repartiţia afecţiunilor depistate : 
 
 

Clase Nr. total copii 
înscrişi 

Nr. total copii 
examinaţi 

Nr. afecţiuni depistate 

Grupa mică T F 
 
 

B T F B T F B 

 
 

1083 504 579 1044 491 553 40 3,83% 20 4,07% 20 3,61% 

   
III. Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi tineri.  
În cadrul acţiunii de supraveghere medicală (dispensarizare) prevalenţa bolilor cronice se prezintă astfel pe 

grupe de vârstă - mediul urban:  
 
Trim. III  2019 
 
 

 Creşe 
(0-4 ani) 

Grădiniţe  
(4-7 ani) 

Cls. I-IV 
(7-11 ani) 

Cls.V-VIII 
(11-15 ani) 

Cls.IX-XII 
(15-19 ani) 
 

TOTAL 

Nr.copii 
investigaţii 

816 3890 5639 5458 10569 26372 

Nr.copii 
dispensarizaţi 

39 152 79 63 177 510 

Prevalenţa 
 

4,77% 3,90% 1,40% 1,15% 1,67% 1,93% 

 
 

Trim. III  2018 
 
 

 Creşe 
(0-4 ani) 

Grădiniţe  
(4-7 ani) 

Cls. I-IV 
(7-11 ani) 

Cls.V-VIII 
(11-15 ani) 

Cls.IX-XII 
(15-19 ani) 
 

TOTAL 

Nr.copii 
investigaţii 

166 3681 5687 5220 10693 25447 

Nr.copii 
dispensarizaţi 

4 94 95 69 124 386 

Prevalenţa 
 

2,40% 2,55% 1,67% 1,32% 1,15% 1,51% 
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     IV. Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi prin efectuarea 

triajului epidemiologic după vacanţele şcolare: 
 
Conform structurii anului şcolar, în trim. III 2019 s-a organizat şi supravegheat triajul epidemiologic după 

vacanţa de Vară.. Pentru cei depistaţi cu pediculoză şi scabie s-au instituit măsuri de prelucrare şi tratare.  
 
Situaţia se prezintă astfel în trimestrul III 2019 (luna septembrie) comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2018. 
 
 

Nr.crt. Indicatori TRIM. III 2019 TRIM. III 2018 
1. Nr. unitati 479 483 
2. Nr. copii inscrisi 51087 52195 
3. Nr. copii examinati 48556 49240 
4. Nr. cazuri depistate 190 255 
5. Hepatita virala (A) 0 0 
6. Alte hepatite virale acute 0 0 
7. Rujeola 0 0 
8. Rubeola 0 0 
9. Varicela 0 0 

10. Parotidita epidemica 0 0 
11. Tuse convulsiva 0 0 
12. Gripa 0 0 
13. Scarlatina 0 1 
14. B.D.A 0 0 
15. Dizenterie bacteriana 0 0 
16. Meningita (virala, bacteriana) 0 0 
17. Encefalite 0 0 
18. Angine 67 82 
19. Angine cu SH 0 0 
20. Alte boli infectioase 0 35 
21. Scabie 0 0 
22. Pediculoza 106 126 
23. Micoze 8 11 
24. Alte boli parazitare 0 0 
25. Recontrol scabie 0 0 
26. Recontrol pediculoza 4 10 

 
         V. In perioada  20.08 - 30.08.2019,  conform Ordinului Prefectului nr.187/19.08.2019, s-au constituit comisii mixte  
în vederea urmăririi modului în care au fost pregătite unităţile de învăţământ din judeţul Olt  pentru desfăşurarea în 
bune condiţii a anului şcolar 2019-2020, formate din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt, Consiliul 
Judeţean Olt, Direcţiei de Sănătate Publică Olt, Inspectoratului Scolar Judeţean Olt, Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Olt, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt şi primării. 
        Reprezentantii Compartimentului Igiena Scolara au participat la verificarea unui număr de 226   unităţi de 
învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. 
        Cauzele care determină neîncadrarea în exigenţele regulilor de funcţionare şi igienico-sanitare, necesare pentru 
acordarea Autorizaţiei Sanitare de Funcţionare ( Ord. M.S. 1955/1995 ),  sunt: 
 

-  lipsă sursă proprie de apă potabilă sau apă ce nu respectă parametrii de potabilitate  
- ( microbiologici şi/sau fizico-chimici ); 
- clădiri având componente de construcţie deteriorate ( faţade, tavane, pereţi interiori, acoperişuri); 
- mobilier şcolar degradat sau neadaptat ca dimensiuni la vârsta tinerilor aflaţi în pregătire; 
- iluminat natural şi / sau artificial necorespunzător; 
- microclimat necorespunzător in unitatea scolara; 
- grupuri sanitare necorespunzătoare (deteriorate, număr insuficient de cabine W.C., cabine W.C. pentru elevi 

neseparate pe sexe, lipsă grup sanitar personal didactic); 
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- lipsa sistemului de canalizare sau existenţa unui sistem de canalizare necorespunzător; 
- lipsa platformelor betonate pentru colectarea reziduurilor solide; 
- gard împrejmuitor incomplet sau inexistent. 

 
VI. Efectuarea de prestaţii şi servicii de sănătate publică 
 
La solicitare : 

- probe pentru determinarea potabilităţii apei din unităţile de învăţământ 
- consultanţă de specialitate 
- servicii de autorizare şi avizare sanitară în unităţile de învăţământ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
V.  SUPRAVEGHEREA BOLILOR TRANSMISIBILE 
 

A. PROGRAMUL NATIONAL DE IMUNIZARE  
 

I. OBIECTIV: Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin 
vaccinarea: 
 

1. LA VARSTELE POPULATIEI PREVAZUTE IN CALENDARUL NATIONAL DE VACCINARE 

 
 Vaccinurile sunt puse la dispozitia populatiei, gratuit achizitionate din bugetul M.S., licitatie nationala; 
 Beneficiarii “calendarului national de vaccinari” sunt populatia de varsta 0-14 ani, indiferent de calitatea de 

asigurat sau neasigurat; 
 Aplicarea vaccinarii se practica in sistemul “act medical informat, liber consimtit”; 
 Activitatile de vaccinare se deruleaza la nivelul spitalelor pentru nou-nascuti, in primele 0-7 zile de la 

nastere, pentru vaccinul hepatitic B si vaccinul impotriva tuberculozei (BCG) si la cabinetele medicilor de 
familie, dupa externarea din maternitate. Pentru aceste actiuni D.S.P.incheie contracte de prestari servicii 
medicale, cu medicii vaccinatori. 

 Stadiul derularii vaccinarilor cuprinse in “calendarul national al vaccinarilor” (date comparative): 
a) Vaccinari 0-14 ani 
Nr. 
crt. 

Tip vaccinare Varsta Locul 
vaccinarii 

Realizari Obs. 

2017 2018 2019 

Nr.  
crt. 

Acţiunea 9 luni 
2019 

9 luni 
2018 

1. Nr. controale igienico-sanitare  
 

507 369 

2. A.S.F. eliberate 
 

24 19 

3. A.S.F. respinse  
 

8 3 

4. Notificări  
 

19 39 

5. Nr. probe apă 
 

20 13 

6. Acţiuni comune cu alte instituţii 2 1 
7. Nr. informări la M.S.  

 
5 4 

8. Nr. informări către administraţia 
publică 

11 5 

9. Nr. informări I.S.J. Olt 
 

8 4 
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1 Hep B ped Primele 24 
ore 

maternitate 1387 1969 1638  

2 BCG 2-7 zile maternitate 2217 2221 1587  
3 DTPa-VPI-Hib-

Hep B 
2 luni 
4 luni 
11 luni 

MF 8488 8175 6042  

4 Vaccin 
pneumococic 

2 luni 
4 luni 
11 luni 

MF 779 
(trim IV) 

6321 5984 Incepand 
cu trim 
IV 2018 

5 ROR 12 luni 
5 ani 

MF 10527 7669 6098  

6 DTPa-VPI 6 ani MF 5089 2836 2271  
7 dT/dTPa* 14 ani MF 2484 2727* 3678* Incepand 

cu trim 
IV 2018 

 TOTAL DOZE   30978 31918 27298  
 
b) Calendarul vaccinarilor optionale 

Nr.crt Tip vaccinare Grupa de 
varsta 

Realizari Obs. 

2017 2018 2019 

1 Vaccin tetanic Gravide 54 (trim 
IV) 

327 0* Recomandare 
pt produsul 
dTPa*nu s-a 
primit 

2 Vaccin gripal Grupe la 
risc OMS 

13473 29481 1760*(adm 
in luna 
sept) 

Repartitie pt 
dez 2019-
2012=52670 

3 Vaccin HPV 11-14 ani 
(Pe baza 
de cerere 
de accept) 

0 0 0 Vaccinarea 
incepand cu 
ian 2020 

 TOTAL  13527 29808 2803  
 

c) Pentru situatiile epidemiologice speciale (epidemii, evenimente neasteptate, alerte nationale si 
internationale, altele) actiunile preventive de vaccinare se extind si in afara limitelor calendarelor de 
vaccinare si cuprind dupa caz, toate grupele populationale de varsta. 
Exemple: 

Ultima epidemie de Rujeola (situatie actualizata 2019) cu debut in 2017, in evolutie. Nr cazuri = 
18645 cu 64 de decese. 
Masuri: Vaccinarea cu ROR a populatiei cu introducerea unei doze de protectie la grupa de varsta 
9-11 luni; 

- Cresterea gradului de acoperire vaccinala in randul populatiei cuprinsa in calendarul vaccinarilor; 
 

- optimizarea vaccinarii astfel incat pana la implinirea varstei de 9 ani, toata populatia sa aiba doua doze de 
vaccine ROR (doza 1 = 1-4 ani, doza 2 = 5-9 ani) sau pana la 14 ani, sa cumuleze 2 doze ROR; 
 

- Caracteristica epidemiei in Romania: fatalitatea de 4 ori mai mare decat cea estimata (la 1000 de imbolnaviri = 1 
deces). 

D..Amenintari: difteria – pregatirea retelei de sanatate publica; 
- actualizare cunostinte clinice; 
- pregatirea laboratoarelor pentru diagnosticul de laborator; 
- actualizarea masurilor de lupta in focar; 
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- se impune colaborarea interinstitutionala pentru rezolvarea problemelor. 

2.ACTIUNI DE SUPRAVEGHERE A PROGRAMULUI NATIONAL DE VACCINARE LA NIVEL DE D.S.P.: 
2.1 
- estimarea de material biologic necesar si utilizarea eficienta a vaccinurilor solicitate si repartizate; 
-  supervizarea realizarii catagrafiilor; 
- centralizarea la nivel judetean a necesarului de vaccinuri pe varste si dupa caz grupe la risc, pentru fiecare tip de vaccin 
si transmiterea acestuia la CNSCBT; 
-  preluarea, si dupa caz transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central; 
- verificarea conditiilor de pastrare a vaccinurilor, modului de administrare a acestora in conditii de siguranta maxima la 
nivelul furnizorilor de servicii medicale, de inregistrare si raportare a vaccinarilor (formulare lunare tip, RENV, etc); 
- asigurarea functionarii sistemului de supravegherea a reactiilor adverse post vaccinale indezirabile (RAPI) 
- incheierea contractelor cu medicii de familie si asigurarea decontarii vaccinarilor efectuate in cadrul PNV 
- efectuarea estimarii acoperirii vaccinale pe baza metodologiei unice si raportarea datelor la CNSCBT; 
estimarea acoperirii vaccinale, pe baza metodologiei unice şi raportarea datelor la CNSCBT; 
 
-  2.2 actiuni de  estimare a acoperirii  vaccinale  etapa februarie si  august 2019 dupa cum urmeaza: 
 
Centralizarea si raportarea rezultatelor actiunii de acoperire vaccinala, etapa februarie 2019 cu termen 
scadent la data de 15.03.2019 se prezinta astfel: 
Estimare a acoperirii vaccinale la 18 luni-copii nascuti in luna iulie 2017- (urban - rural): 
URBAN                                                                RURAL 
Vaccin BCG – 95,49%     Vaccin BCG – 94,19% 
Vaccin hepatitic B (Hep B) – 92,48%   Vaccin hepatitic B (Hep B) – 91,61% 
Vaccin DTPa – 91,73%    Vaccin DTPa – 91,61% 
Vaccin Hib – 91,73%     Vaccin Hib – 91,61% 
Vaccin poliomielitic – 91,73%   Vaccin poliomielitic – 91,61% 
Vaccin ROR – 89,47%     Vaccin ROR – 94,19% 
 
Estimare a acoperirii vaccinale la  ALTE  categorii de  copii  prevazute in calendarul national 
desfasurate in luna februarie, anul 2019 (urban- rural): 
                                                                    

URBAN                                                                RURAL 
Vaccin ROR - cohorta de nascuti  in 2013–75,71%   Vaccin ROR - cohorta de nascuti in 2013- 85,59% 
Vaccin dT- cohorta de nascuti in 2004-34,26%  Vaccin dT - cohorta de nascuti in 2004 – 38,10% 

 
Centralizarea si raportarea rezultatelor actiunii de acoperire vaccinala, etapa AUGUST 2019 cu termen 
scadent la data de 15.09.2019 se prezinta astfel: 
Estimare a acoperirii vaccinale la varsta de  12 luni-copii nascuti in luna iulie 2018- (urban -
 rural): 
URBAN                                                                RURAL 
Vaccin BCG – 94,07%                 Vaccin BCG – 91,52% 
Vaccin hepatitic B (Hep B) – 96,29%   Vaccin hepatitic B (Hep B) – 90,67% 
Vaccin DTPa – 91,85%    Vaccin DTPa – 88,13% 
Vaccin Hib – 91,85%     Vaccin Hib – 88,13% 
Vaccin poliomielitic – 91,85%               Vaccin poliomielitic – 88,13% 
Vaccin ROR – 75,55%                Vaccin ROR – 79,66% 
Vacc pneumococic – 91,11%    Vacc pneumococic – 86,44% 
 
Nr medici vaccinatori in judetul Olt =238 
Nr medici de familie verificati prin sondaj (min.30% din nr de medici vaccinatori) =123 
Nr. medici de familie la care rezultatele estimarii acoperirii vaccinale, desfasurate conform 
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metodologiei, corespound cu cele dibn RENV =49 
Estimare a acoperirii vaccinale la varsta de 24 luni-copii nascuti in luna iulie 2017- (urban -
 rural): 
URBAN                                                                RURAL 
Vaccin BCG – 96,27%                 Vaccin BCG – 97,42% 
Vaccin hepatitic B (Hep B) – 93,28%   Vaccin hepatitic B (Hep B) – 93,55% 
Vaccin DTPa – 92,54%    Vaccin DTPa – 92,90% 
Vaccin Hib – 92,54%     Vaccin Hib – 92,90% 
Vaccin poliomielitic – 92,54%               Vaccin poliomielitic – 92,90% 
Vaccin ROR – 93,28%                Vaccin ROR – 94,19% 
 
Nr medici vaccinatorti in judetul Olt =238 
Nr. medici de familie verificati prin sondaj(min. 30% din nr. de medici vaccinatori) = 123 
Nr. medici de familie la care rezultatele estimarii acoperirii vaccinaler, desfasurate conform 
metodologiei, corespund cu cele din RENV = 58 

Concluzii: 
-Se observa o adresabilitate mai buna in rural pe toate tipurile de antigene.  
-Motivele de nevaccinare sunt in continuare: neprezentarea,  omisiunea, refuz parinte, nascuti in 
strainatate,contraindicatie temporara nerecuperate. 
 
- raportarea lunara si trimestriala a consumului si stocurilor de vaccinuri la CNSCBT detaliat pe fiecare tip de vaccin; 
- identificarea grupelor populationale la risc, in situatii epidemiologice deosebite si/sau in urgente de sanatate publica si 
organizarea de campanii suplimentare de vaccinare prin intermediul medicilor de familie si cu sprijinul asistentilor 
comunitari si al mediatorilor sanitari; 
-  verificarea in RENV, in vederea validarii serviciilor de vaccinare, o data pe luna cu ocazia facturarii; 
-   intocmirea cererilor de finantare lunara, stocurile si balanta trimestriala. 
 
 

B. SUPRAVEGHEREA  SI CONTROLUL BOLILOR TRANSMISIBILE PRIORITARE 
 
 Obiectiv general: supravegherea epidemiologica a bolilor transmisibile, interventia in focar si derularea de 
studii epidemiologice de evaluare a incidentei si prevalentei bolilor infectioase. 

 
Activitatile derulate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din Directiile de Sanatate publica judetene 
si a municipiului Bucuresti au drept scop depistarea precoce si asigurarea diagnosticului etiologic a bolilor 
transmisibile in vederea implementarii masurilor de limitare a raspandirii acestora 

 
1. Supravegherea bolilor transmisibile este prevazuta in reglementarile legale in vigoare referitoare la 

derularea in cadrul PNS conform HG 206/2015 si OMS 386/2015 iar culegerea, validarea, analiza, 
interpretarea si raportarea datelor epidemiologice, in conformitate cu HG nr. 589/2007, OMS nr. 
1466/2008 cat si de metodologii specifice de supraveghere elaborate de catre INSPB - CNSCBT. 

 
Realizarile supravegherii in principalele boli transmisbile in 2019 se prezinta dupa cum urmeaza: 

 
1.1.Gripa, infectiile respiratorii si pneumoniile, SRAS- supravegherea (actiune  

cu caracter permanent)  consta in punerea in aplicare a masurilor care sa conduca la limitarea acestor boli 
prioritare. 

Conform metodologiei unitare la nivel national, principalele  obiective ale  
supravegherii sunt: 

- Monitorizarea morbiditatii si severitatii imbolnavirilor prin afectiuni respiratorii, inclusiv 
gripa; 

- Monitorizarea circulatiei virusurilor gripale cu potential epidemic si pandemic ( inclusiv 
AH1N1 ); 

- Monitorizarea rezistentei la antivirale a virusului gripal; 
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- Monitorizarea si investigarea etiologica a focarelor, in special a celor de colectivitate; 
- Supravegherea evolutiei unor indicatori indirecti ai activitatii gripale  (concedii medicale); 

 Recomandarea de masuri si actiuni de sanatate publica bazate pe evidente. 
 
Rezultatele supravegherii:   

 In sezonul 2019-2020 nu s-au confirmat cazuri de gripa 
 Tendintele evolutive ale imbolnavirilor prin infectii respiratorii acute sunt sub ratele de asteptare, 

iar pentru sezaonul actual sub valorile inregistrate in aceleasi perioade ale ultimelor doua 
sezoane (2017 si 2018) 

Diagnosticele de confirmare sunt asigurate de D.S.P. Olt in colaborare cu laboratorul Institutului Cantacuzino 
Bucuresti. 

 
                 

 Indicele de raportare este   > 80% de la  unitatile care  
depisteaza afectiunile respiratorii (medici de familie, spitale, unitati private) fapt care permite  o corecta 
evaluare a activitatii virale in teritoriu . 

 Vaccinarea antigripala -  este cea mai eficienta  masura profilactica.   
 sezon 

2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ mai 2020 

Numar doze vaccin gripal catagrafiate      30.000       30.300         74.196 

Numar doze  vaccin gripal repartizate 17.939 25.270 52.670 

Numar doze  vaccin gripal realizate 17.939 25.270 40.303 

 
Pentru  sezonul rece 2019/ 2020, s-a estimat un  necesar  de 52.670 doze  

de vaccin  gripal; doze care au fost primite pana in prezent, in 4 transe, respectiv: luna 
septembrie 2019= 1.760 doze, luna octombrie 2019 = 17.560 doze, luna noiembrie 2019 ( 
2 transe = 17.550 doze + 15.800 doze = 33.350 doze ). 
       Produsul biologic ( vaccinul gripal ) a fost distribuit catre beneficiari pentru administrarea, cu prioritate la  
grupele la risc (personal medico – sanitar, persoane cu afectiuni cronice, copii cu varsta intre 6 si 59 luni, 
persoane institutionalizate, gravide, persoane peste 65 ani). Gradul de acoperire vaccinala in grupele  la risc 
si care doresc sa se vaccineze a fost de ≈ 70%, iar in populatia generala de  ≈12 %. 
 

1.2.Hepatitele acute virale  
Supravegherea in HAV se realizeaza conform metodologiei eleborata de INSPB – CNSBT cat si pe baza de 
instructiuni ulterioare  ale MS si vizeaza hepatitele acute virale tip A, B si C. 
 
Scopul supravegherii: 

  este de  monitorizare a tendintelor evolutive pentru HAV tip B si  C; identificarea 
factorilor de risc si a subpopulatiilor la risc si de monitorizare a impactului 
vaccinarii antihepatita B conform conform calendarului vaccinarilor obligatorii. 

Rezultatele supravegherii   
 investigarea etiologică a tuturor cazurilor  suspecte  de HVA,  prin  determinarea  

anticorpilor de tip IgM HAV, IgM HBc, Ac HCV si  Ag HBs cu urmatoarele 
rezultate: 

- 20 cazuri  pozitive  pentru Ac IgM – A (HAV tip A); 
-  3  cazuri pozitive   pentru Ac IgM HBc si AgHbs (HVA tip B); 
 in jurul cazurilor pozitive de hepatite cu virus B s-au aplicat vaccinari ale 

contactilor cu vaccinuri din rezerva antiepidemica a DSP. 
      Din analiza statistica a inregistrarilor de cazuri pozitive a hepatitelor cu virus B in anii 2017-2018 
se observa o tendinta constanta ( s-au depistat cate  3 cazuri )  
Pentru toate  cazurile de HAV confirmate etiologic  s-au parcurs toate etapele de supraveghere clinico – 
epidemiologica si de laborator conform metodologiilor specifice. 
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   In intervalul ian-septembrie 2019 s-a inregistrat 1 focar de HAV tip A de comunitate rromi Com.Iancu Jianu 
(17 cazuri ) comparativ  cu  anul 2018 cand am inregistrat 1 focar de HAV tip A –comunitate de rromi 
Draganesti Olt ( 6 cazuri) ,respectiv anul 2017 cu inregistrari a  4 focare de Hav tip A , dupa cum urmeaza : 
Comunitatea de rromi – Slatina ( 5 cazuri ) ; comunitate de rromi –com.Bals (10 cazuri ); comunitate rromi –
Draganesti Olt ( 4 cazuri ) .colectivitate Centru Amicii(4 cazuri )  

Hepatitele A si B prevenibile prin vaccinare. 
1.3.Boala diareica acuta  şi holera  se supravegheaza  in mod pasiv  in sezonul epidemic  ( mai- 

noiembrie),  cu informare numerica saptămânală  la CRSP si CNSCBT  a tuturor cazurilor  de BDA  declarate 
din teritoriu,  si  in restul anului   in acelasi mod cu informare  numerica lunara.   BDA ca si dg. etiologic 
prezinta  ca frecventa calitativa  urmatoarele etiologii: Salmonella , Shigella, vibrion holeric, Yersinia,  E. Coli  
patogen precum si  alte patotipuri  de E. coli, etiologie  parazitara. Anual INSP – CNCBT emite „Planul de 
acţiune si control privind B.D.A. şi holera”  ( 29 mai - 03 noiembrie 2019 ) care cuprinde activitatile principale 
si atributiile institutiilor implicate in supraveghere. Saptămânal se colecteaza de la furnizorii de servicii 
medicale date privind cazurile depistate cu BDA cat si investigarea cu laboratorul a acestora;  CRSP si 
CNSCBT primesc cazurile transmise de DSP cu frecvente saptamanale. 
Rezultatele supravegherii :  

 
  

 
Total cazuri 

diagnosticate 
B.D.A. 

Nr. cazuri 
diagnosticate de 

medicii de 
familie (pe 

criterii clinice) 

cazuri internate: 
cu 

etiologie 
precizata 

cu 
etiologie 

neprecizata 

infirmate ca 
BDA 

2017 1185 274 124 787 0 
2018 989 136 137 716 0 
2019 761 114 109 538 0 

 
        Agentii etiologici ai cazurilor confirmate au fost: Salmonella, Shigella Flexner, Shigella Sonei, Clostridium 
Difficile, Stafilococcus  Aureus, alte patotipuri de E. Coli, Blastocystis Hominis, Enterobius Vermicularis, 
Entamoeba Coli, Giardia, Ascaris Lumbricoides, Rotavirus, Klebsiella, Candida Albicans, Yersinia. 
       Evolutia bolii diareice nu a inregistrat forme endemo-epidemice, exceptie cazurile intraspitalicesti cu ICD. 
 
        Nu s-au inregistrat focare de toxiinfectii alimentare cu peste 3 cazuri. 
        Activitatile de supraveghere in teritoriu, din punct de vedere al evolutiei B.D.A., s-au incheiat in data de 
03.nov.2019; ultima raportare s-a efectuat in data de 04.nov.2019. 
 

1.4. Supravegherea rujeolei/rubeolei Conform Metodologiei de supraveghere si  adresei CNSCBT 
nr. 1068/ 03.02.2011 privind evolutia rujeolei/ rubeolei s-a impus supravegherea  tuturor cazurilor  suspecte/ 
confirmate prin raportare saptamanala/ lunara, pe fise  de supraveghere conform metodologiei sus amintite. 
Identificarea  cazurilor suspecte de rujeola /rubeola se face pe baza definitiei de caz conform Ord.MS 
1163/2003 si a Deciziei CE nr.1589/2008, izolarea acestora fiind obligatorie in  sectiile de B.I sau la domiciliu 
in functie de  severitate. 
      Rezultatele supravegherii 2019: 26 cazuri investigate din care  7 cazuri confirmate , 
     Rezultatele supravegherii 2018 : 140 cazuri investigate din care 103 cazuri confirmate ;  au evoluat 2 
focare , dupa cum urmeaza : 1 focar comunitate rromi Slatina ( 16 cazuri) ,1 focar IAAM Sju Slatina (7 cazuri) 
, 
 Rezultatele supravegherii 2017:173 cazuri investigate din care 135 cazuri confirmate ; au evoluat  3 focare 
de rujeola , astfel : focar IAAM Spital de Urgenta Slatina (15 cazuri );  Spitalul Municipal Caracal (6 cazuri ), 
Spital Orasenesc Corabia ( 7 cazuri ) . 
 Boala prevenibila prin vaccinare. 

1.5. Supravegherea infectiei rubeolice congenitale IRC- sindrom rubeolic congenital SRC  
revizuita 04.08.2014. Conform Metodologiei de supraveghere IRC/SRC se aplica supravegherea tuturor 
cazurilor suspecte IRC/SRC cu  raportare imediata   
Rezultatele supravegherii 2019:  s-a inregistrat  un caz suspect  de IRC/SRC (caz infirmat ); 
 Rezultatele supravegherii 2017-2018:  raportare  zero . 
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1.6.Supravegherea tusei convulsive: se face conform Metodologiei de supraveghere a tusei 
convulsive reactualizate.  
 Rezultatele supravegherii 2019:   5 cazuri investigate din care 1 caz confirmat  
 Rezultatele supravegherii 2018: nu s-au inregistrat cazuri suspecte ; 
 Rezultatele supravegherii  2017 : 3 cazuri investigate cu  ,,zero „ cazuri confirmate. 
In atentie ! Cresterea ratei imbolnavirilor prin tuse convulsive la adulti! Recomandare: vaccinarea adultilor! 
(vaccin disponibil in farmacii) 
  Boala prevenibila prin vaccinare. 

1.7.Supravegherea parotiditei epidemice: Incepind cu 01 ianuarie 2011 s-a introdus sistemul 
european de supraveghere a parotiditei epidemice . Identificarea cazurilor  de parotidita epidemica se face 
conform definitiei de caz cuprinsa in Ord.MS 1163/2003   si raportarea tuturor cazurilor  depistate se face  
conform Ord.MS nr.1466/2008 si a  Metodologiei de supraveghere a parotiditei epidemice. 
Rezultatele supravegherii 2019 :  nu s-au inregistrat cazuri de infectie urliana  
Rezultatele supravegherii 2018: nu s-au inregistrat cazuri de infectie urliana  
 Rezultatele supravegherii 2017: 20 de cazuri investigate din care 4 cazuri  confirmate . 
 Boala prevenibila prin vaccinare. 

1.8. Supravegherea paraliziei acute flasce ( PAF) se face in mod permanent  conform Metodologiei  
de supraveghere a paraliziei acuta flasce actualizata 2011. In perioada ianuarie-septembrie 2019 numarul de 
cazuri suspecte transmise de catre unitatile sentinela = 0. 
In anii 2017-2018 raportarea cazurilor suspecte a fost ,,zero” . 
 Utilizarea vaccinului polio inactivat a eliminate reactia adverse de tip PAF;ramane in supraveghere 
aparitia PAF la vaccinatii cu virus polio oral viu atenuat, cat si la infectatii cu virus polio salbatic. 

1.8.Supravegherea  Bolii Lyme se monitorizeaza in conformitate cu Metodologia de supraveghere 
actualizata in 2012 . In consecinta se procedeaza  la monitorizarea tuturor muscaturilor de capusa  si a 
imbolnavirilor  prezentate in sectiile de BI din judet  De asemenea prin muscatura de capusa poate fi 
transmisa si  Febra butonoasa , motiv pentru care in conformitate cu Adresa nr. 5946/13.06.2012, DSP Olt  
supravegheaza si aceasta afectiune .  
Rezultatele supravegherii  2019: 8 cazuri investigate  din care 2 cazuri confirmate  
Rezultatele supravegherii 2018: 8 cazuri investigate  din care 11 cazuri confirmate  
Rezultatele supravegherii 2017: 17 cazuri investigate din care  8 confirmate  
Supravegherea epidemiologica este intarita in perioadele ciclului evolutiv al capuselor (perioadele cu 
vegetatie) si consta in depistarea si diagnosticarea cazurilor umane cu muscaturi de capuse cat si 
promovarea masurilor de educatie pentru sanatate. 

1.9.Supravegherea si controlul Infectiei  cu virus  West  Nile:  se efectueaza conform 
metodologiei in  perioada mai – octombrie, are ca scop dovedirea prezentei  infectiei  cu virus WN la om in 
vederea instituirii,  de catre autoritatile resposabile , a masurilor de combatere in populatia de vectori si a 
aplicarii masurilor de securitate a sangelui donat (conform metodologiei de supraveghere infectiei West Nile 
actualizata in 2019  ). 
 
Rezultatele supravegherii 2019 :  2 cazuri investigate si  confirmate cu laboratorul  
Rezultatele supravegherii 2018 :  36 cazuri investigate din care 23 confirmate 
Rezultatele supravegherii 2017 :  7 cazuri investigate din care 2 confirmate  
Directia de Sanatate Publica colaboreaza cu Centrul Judetean de Transfuzii Sangvine (interzicerea timp de 
28 de zile a donarilor de sange de catre populatia din zona de domiciliu a bolnavilor) si cu Directia Sanitara 
Veterinara (supravegherea imbolnavirilor la animale: pasari si cabaline) 
2. Supravegheaza bolile transmisibile considerate probleme de sanatate publica locala, sub coordonarea 
structurilor de specialitate din centrele regionale de sanatate publica; 

Alerte internationale: 
 gripa aviara – monitorizare globala; 
 febra galbena – monitorizare globala; 
 Polio cu virus salbatic (Pakistan) – monitorizare globala, urgenta de sanatate publica international 

(USPII); 
 Maladia Zika (Franta) – monitorizare globala; 
 Sindrom respirator Mers-cov – monitorizare globala; 
 Infectie cu virus Ebola – Republia Democrata Kongo – monitorizare globala. 
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3. Instituie si aplica masuri de prevenire si control a focarului de boala transmisibila (ancheta 
epidemiologica, depistare contacti/populatie la risc, recoltare probe biologice, tratament profilactic si/sau 
vaccinarea contactilor antitifoidica, antihepatita A la copil, antihepatita B la adult) conform metodologiilor 
specifice de supraveghere, notificare si raportare, dezinfectie in colaborare cu reteaua de asistenta primara. 
Bolile transmisbile au evoluat cu caracter sporadic si endemic . S-au inregistrat evolutii cu caracter epidemic 
la nivel de colectivitati scolare . Evolutia focarelor a fost favorabila. 
 
In anul 2019  bolile transmisibile au evoluat cu caracater sporadic si endemic in limita ratelor de asteptare. 
Caracterul endemo-epidemic s-a manifestat in colectivitati (scolare, prescolare)  
Pentru limitarea raspandirii bolilor transmisibile prioritare , DSP – Comp. Epidemiologie a initiat si derulat cu 
ocazia Saptamanii Europene de Vaccinare sesiuni de vaccinare in comunitatile greu accesibile (comunitati de 
rromi) antihepatita A, ocazie cu care s-au administrat 70 de doze Avaxim ( vaccin hepatitic A pediatric)-
com.Iancu Jianu comunitate de rromi .  
4. Asigura activitatea epidemiologica in situatii de urgenta provocate de calamitati naturale (inundatii, 
cutremure, etc.), in colaborare cu reteaua de asistenta medicala primara si de specialitate si cu administratia 
publica locala, conform practicilor epidemiologice curente; 

Nu a fost cazul. 
5. Organizeaza instruiri a personalului medico-sanitari si ale mediatorilor sanitari cu  
privire la prevenirea, depistarea, raportarea si controlul bolilor transmisibile, precum si cu privire la vaccinarea 
populatiei din grupele expuse la risc sau din comunitati greu accesibile; 
      Urmarea declararii de catre OMS a Urgentei de Sanatate Publica de importanta internationala (USPII, 
difterie) , privind riscul de raspandire a virusului polio salbatic DSP a organizat 4 sesiuni de informare cu 
factorii implicati din spitalele Slatina ,Caracal, Bals si Corabia . 
 
6. Achizitia de  teste si reactivi pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare  
reglementate de programele nationale de sanatate – Da, in scopul reintregirii rezervei antiepidemice si 
asigurarii conditiilor pentru derularea programelor de sanatate. 

 
7. Asigura medicamente, vaccinuri (tifoidic, tetanic, hepatita A pediatric, hepatita B  
pentru adulti ), dezinfectante, materiale sanitare, echipamentele de protectie necesare pentru interventie 
in caz de focar/epidemie de boala transmisibila sau situatii de risc epidemiologic pentru reintregirea rezervei 
antiepidemice reglementate de programele nationale de sanatate– Da, in scopul reintregirii rezervei 
antiepidemice si asigurarii conditiilor pentru derularea programelor de sanatate. 

 
8. Asigura schimbul de informatii specifice si colaborare interjudeteana in probleme de  
epidemiologie; 

Schimb de informatii specifice cu DSP-urile Judetene (Dolj) cu Spitalele de BI  
Victor Babes ,Matei Bals si Institutul Cantacuzino pe bolile transmisibile prioritare (cazuri de rujeola, rubeola, 
tuse convulsiva, meningite, malarie) se deruleaza in conditii foarte bune . 

S-au intocmit Planuri de actiune pentru combaterea principalelor boli in relatie cu  
sezonul rece  care s-au constituit in planul integrat al Comandamentului Judetean pentru situatii de urgenta al 
carui presedinte este Prefectul Judetului . 

In cadrul Protocoalelor de Colaborare cu institutiile deconcentrate (DSV, APM,  
OPC) schimbul de informatii specifice funtioneaza optimal.  
 
9. Asigura interventia rapida in focarele de TBC cu minimum 3 cazuri din colectivitati/comunitati la risc, 

in 48 de ore de la primirea informatiei si raporteaza aceste focare la Centrul Regional de Sanatate 
Publica (CRSP) si CNSCBT; 
Rezultatul supravegherii  2019: nu s-au inregistrat cazuri 
Rezultatul supravegherii  2018: nu s-au inregistrat cazuri 

      Rezultatul supravegherii 2017:  s-a inregistrat un focar de colectivitate Centru de ingrijire si asistenta 
sociala Sopirlita ( 1 caz confirmat ; 2 posibile ) . 
 
10. Asigura testarea serologica gratuita a gravidelor, in vederea depistarii infectiei HIV; 

 Nr.gravide inregistrate in perioada analizata= 949 
 Nr.gravide testate in laboratorul DSPJ Olt = 949 
 Nr.gravide pozitive din totalul gravidelor testate = 12 
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11. Efectueaza investigatia epidemiologica si testele pentru depistarea sifilisului la nou nascut  pentru 

cazurile suspecte de sifilis congenital la nou-nascutul viu, in colaborare cu medicul specialist DV si cu 
medicul de familie; 

Nr.cazuri sifilis congenital = zero  
 
12. Alerta rapida si evaluarea riscului de raspindire la nivel national si international : 

- prin aplicarea Metodologie de supraveghere a infectiei cu clostridium difficile –actualizata 2019 . 
Evolutia  manifestarilor endemice de enterocolite cu Clostridium Difficile in Spitalul de Urgenta Slatina si 
Spitalul Municipal Caracal , dupa cum urmeaza :  
         Rezultatele supravegherii 2019 : 140 cazuri depistate cu CD  
         Rezultatele supravegherii 2018: 201 cazuri depistate cu CD 
         Rezultatele supravegherii 2017 : 216 cazuri depistate cu CD  

- Implicarea in USPII in relatie cu infectia poliomielitica cu virus salbatic si  
infectia cu Ebola: organizarea pe plan local a distribuirii si insusirii metodologiilor si planurilor de actiune 
privind prevenirea si combaterea cazurilor de imbolnaviri  

 
13. Alte activitati derulate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din Directiile de Sanatate Publica 

Judetene si a municipiului Bucuresti. 
 

1. Culegere, verificare, validare de informatii privind bolile transmisibile/situatiile care 
pot constitui alerte la nivel local: DA 

2. Detectarea la timp a depasirii pragurilor de alerta epidemiologica sau a situatiilor 
care pot constitui risc pentru sanatatea publica: DA 

3. Evaluarea riscului de raspandire la nivel local : DA 
4. Efectuarea rapida a diagnosticului de laborator: DA 
5. Comunicarea cu forurile competente regionale si nationale (CRSP, CNSCBT si 

Biroul RSI) pentru managementului riscului: DA cand este cazul  
6. Recomandarea si implementatrea de masuri de limitarea a raspandirii BT pe plan 

local : DA 
7. Organizarea de instruiri pentru personalul implicat in domeniul supravegherii 

bolilor transmisibile si al alertei precoce: DA 
8. Supravegheaza si participa la implementarea masurilor de sanatate in punctele de 

intrare desemnate in conformitate cu prevederile Regulamentului Sanitar 
International: DA  

9. Activitatea de reglementare sanitara pentru proiecte de constructie/amenajare si 
pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de 
sanatate a populatiei, in perioada analizata s-a concretizat in eliberarea a 65 
Autorizatii Sanitare de Functionare,6 vize anuale ASF , 295 certificarea 
conformitatii/evaluare factori risc cu normele de igiena si 13 Notificari. 

 
ANALIZA SWOT- 

STRENGHT-PUNCTE FORTE 

1. Elaborarea si implementarea in ultimii 15 ani 
de acte legislative in concordanta cu 
legislatia europeana (infiintarea retelei 
judetene de supraveghere /control boli 
transmisibile, reorganizarea Institutului de 
Sanatate Publica ca institut national , 
infiintarea Centrului National de Prevenire si 
Control Boli Transmisibile, organizarea 
Institutului Cantacuzino ca institut national, 
infiintarea Centrului European de control boli 
transmisibile ECDC cu sediul la Stockholm 

WEAKNESSES-PUNCTE SLABE 

1. Reorganizarile dese ale directiilor de sanatate 
publica (de regula vizand reducerea numarului 
de personal angajat) au condus la o reducere 
drastica a personalului de specialitate medico – 
sanitar astfel incat in aprox. 10 ani de la 
constituirea DSPJ-ului personalul medico – 
sanitar s-a redus la 50% din efectivul total al 
unitatii. 
 

2. Implementarea noilor politici de sanatate in 
contextul reformei sistemului sanitar nu a 
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in 2007, intocmirea Regulamentului Sanitar 
International 2007 cu aplicabilitate din iulie 
2009 ) 

2. Adoptarea de strategii de sanatate publica 
prin implementarea de metodologii noi 
privind bolile transmisibile (introducerea 
sistemului informatic in bolile transmisibile 
privind raportarea bolilor pe fise unice in 
2008, infiinatrea Registrului unic al bolilor 
Transmisibile in 2007, introducerea 
sistemului de alerta precoce si interventie 
rapida in 2007, clasificarea bolilor pe baza 
definitiei de caz in 2008, parteneriate cu alte 
institutii in rezolvarea unor probleme de 
sanatate publica – DSV, locale, ISU, OJPC, 
etc) 

3. Preocupare curenta pentru actualizarea 
metodologiilor existente si crearea de 
metodologii pentru bolile transmisibile 
emergente/reemergente identificate ca 
probleme de sanatate publica. 

 

rezolvat o serie de probleme cu impact major pe 
termen mediu si lung in sanatatea publica: 
actiunile profilactice de sanatate se adreseaza 
doar asiguratilor, exista o migratie importanat in 
si dinspre spatiul european care conduce la 
hiatusuri in actiunile profilactice ; toate aceste 
aspecte conduc la acumulari de mase receptive 
fata de o serie de boli transmisibile care invariabil 
vor evolua spre epidemii. 

3. Politicile de formare a specialistilor in sanatate 
publica raman in continuare neatractive printr-o 
salarizare invers proportionala cu atributiile 
specialitatii. 
 

OPPORTUNITIES-OPORTUNITĂŢI 

1. Imbunatatirea sistemelor de comunicare cu 
prestatorii de servicii medicale 
(informatizare) care permit operativitate in 
culegerea informatiilor si dispunerea 
masurilor. 

2. Cresterea gradului de complianta a prestatorilor 
de servicii fata de actiunile de sanatate publica in 
conditiile unor actiuni stimulative in cadrul 
programelor nationale de sanatate. 

3. Imbunatatirea accesului la informatii utile  
4. Nevoia unei legi a vaccinarii 

THREATS-AMENINŢĂRI 

1. Slaba preocupare a 
decidentilor politicilor de sanatate pentru formarea 
profesionala a specialistilor in medicina preventiva fapt 
care a condus la reducerea sau disparitia specialistilor din 
anumite domenii iar activitatile sunt acoperite de catre 
personalul disponibil indiferent de pregatirea profesionala 
a acestuia! (lipsa medicilor specialisti predispune la 
implicarea personalului sanitar in acoperirea sarcinilor de 
serviciu, etc.) 
2. Scaderea gradului de 
acceptare a unor servicii de sanatate publica in randul 
populatiei urmarea accesului la informatii neselectate si 
din surse multiple neautorizate privind „riscurile” 
vaccinarilor. 
3. Implicarea slaba a 
prestatorilor de servicii in actiunile preventive legate de 
utilizarea unor metode si mijloace profilactice in 
defavoarea celor terapeutice. 
4. Limitele foarte fragile ale 
atributiilor diferitelor entitati din DSP predispun la 
insusirea  in mod artificial  a unor atributii de catre o 
entitate sau alta care predispune la lipsa de finalitate a 
unor actiuni daca acestea sunt derulate de structuri care 
nu sunt in mod expres responsabile. (ex: desfasurarea 
unor activitati cu fonduri din PNS de catre entitati care nu 
sunt implicate in derularea PNS) 
5. Trendul constant de 
scadere a  acoperirii vaccinale sub tintele 
operationale OMS urmarea accesului rapid si 
neselectiv la sursele media prin utilizarea canalelor 
de internet, tendintele de promovare a stirilor de tip 
facke-news 

 



DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICA 

A JUDEŢULUI OLT 

Str. 
Cri 

şan, Nr. 9 - 11, Slatina, Jud. Olt, Cod postal 
230013 Telefon/Fax 0372 394 714 • 0372 394 716 • e-mail:      

 

Concluzie: 
Fara sprijin din partea decindentilor pentru recastigarea respectului de sine al omului de sanatate publica , 
actiunea de sanatate publica ramane doar un concept 

 
 
 
 
 
 

VI.  EVALUAREA SI PROMOVAREA SANATATII 
 

 
ACŢIUNI DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIE PENTRU  SĂNĂTATE 

           I. Stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului:  
 

     1)Subprogramul de evaluare şi  promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate; 
Domenii specifice: 

1. Intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos: 

 1.1. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor IEC destinate celebrării zilelor mondiale/europene conform 
calendarului stabilit anual şi campaniilor IEC cu teme stabilite pe baza unor priorităţi de sănătate specifice 
naţionale: 

 
Trimestrul I 

Campania IEC nr. 1. 
Denumirea: Saptamana Europeana  de Prevenire a Canceruluide Col Uterin 
Scop: Creșterea gradului de informare și conștientizare a femeilor din România privind cauzele și mijloacele de 
prevenire a cancerului de col uterin.  
Obiective: Informarea privind cauzele cancerului de col uterin  și metodele de prevenție;  

           Diseminarea cunoștințelor privind vaccinarea și vârstele optime;  
           Intensificarea informării în privința simptomele CCU și necesitatea prezentării la medic.  

Perioada  derularii:14 ianuarie-8 februarie 2019 
Grupul tinta : Populaţia feminină, în special fetele și femeile tinere.  
Activitati specifice : Articol  in  presa locala; 
                                  Transmitere in format electronic de materiale informative catre medicii de familie si catre 
cabinetele medicale scolare; 
                                  Publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
                                  Intalnire cu femeile din unitatile de productie(croitorii) si informarea acestora 
privind,simptomatologia,causele aparitiei,metode de tratament si mijloacele de prevenire.Au fost distribuite si materiale 
informative(pliante); 
                                   Intalniri cu elevele din Scoala Postliceala Sanitara  si informarea acestora privind prevenirea 
cancerului si vaccinarea anti HPV; 
                                  Activitati stradale de distribuire de materiale informative. 
                                  Instruirea AMC si MS si distribuirea de materiale informative in vederea desfasurarii de actiuni in 
comunitati privind prevenirea cancerului de col uterin. 
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,    CMI, etc) : Strada,CMF,DSP,scoli postliceale sanitare, licee,unitati de 
productie. 
Nr.beneficiari : 950 
Nr parteneri : 4 
 Enumerare parteneri :ISJ,CMF,AMC,MS 
Materiale IEC utilizate (nr. Si tip) : 450 pliante,50 postere 
 
Campania IEC nr. 2 
 Denumirea: Ziua Internationala a Bolilor Rare. 
 Scop: Informarea  și conștientizarea pacienților cu boli rare și a familiilor lor asupra posibilităților de diagnosticare, 
tratament și a altor programe de sănătate  specifice.   
Obiective : Creşterea nivelului de informare şi conştientizare privind organizarea mai bună a îngrijirilor. 
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Perioada  derularii: 25 februarie – 15 martie. 
Grupul tinta : Pacientii cu boli rare si familiile lor. 
Activitati specifice : Transmitere in format electronic de materiale informative catre medicii de familie,spitale si AMC 
                                  Publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
                                  Distribuire de materiale informative (pliante,postere)catre spitale si afisarea acestora in locuri 
publice in vederea informarii ;    
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,  CMI, etc) : sediul DSP,spital, 
 Nr.beneficiari : 250 
Nr. Parteneri : 2 
Enumerare parteneri :CMF,Spitale, 
Materiale IEC utilizate (nr. Si tip) : 100 pliante,20 postere(multiplicate in cadrul biroului) 
 
Campania IEC nr.3  
 Denumirea: Ziua Mondiala  Impotriva Tuberculozei.  
 Scop:Informarea şi conştientizarea  cu privire la problema TB în rândul populației.             
Obiective : Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei  asupra modului de răspândire a bolii şi 
metodelor de prevenire, diagnostic şi tratament. 
Perioada  derularii: 18 martie – 12 aprilie. 
Grupul tinta : Populatia generala. 
Activitati specifice : Transmitere in format electronic de materiale informative catre medicii de familie,spitale,cabinete 
medicale scolare, AMC si MS; 
                                   Publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
                                   Distribuire de materiale informative (pliante,postere)catre CMI,spitalul de de Pneumoftiziologie  
,AMC si MS,asistenti medicali scolari si afisarea acestora in locuri publice in vederea informarii populatiei generale; 
                                  Activitati de informare privind   caile de transmitere, simtomatologia,infectia TB si boala 
TB,tratament si metode de prevenire in comunitati vulnerabile; 
                                  Activitati de informare  a elevilor privind tuberculoza si vizionarea unui film educativ tematic; 
                                  Actiuni de informare a populatiei de etnie roma din comunitati  cu sprijinul mediatorilor sanitari si 
distribuire de materiale informative.   
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,  CMI, etc) : Sediul DSP, CMI, Spital,scoli si licee,comunitati.  
 Nr.beneficiari :1400  
Nr. Parteneri : 8 
Enumerare parteneri :Spitale,CMF,DPAS,ISJ,CMI,AMC,MS,DGASPC 
Materiale IEC utilizate (nr. Si tip) : 400 pliante, 50 postere, 200 fluturasi 
 
Campania IEC nr.4 
Denumirea:Ziua Mondiala a Sanatatii Orale 
 Scop: Educarea populaţiei privind importanta sanatatii orale si legatura intrinsecă între sănătatea orală şi sănătatea 
generală a organismului. 
Obiective: Creşterea numărului de enefici  informate privind importanţa sanatatii orale. 
                   Formarea unor deprinderi sănătoase şi încurajarea tratamentului precoce al potenţialelor probleme dentare, 
pentru a evita îngrijirile tardive, mai dificile şi mai costisitoare.                   
Perioada  derularii: 18martie -12aprilie 
Grupul tinta 1 :elevi cu varsta cuprinsa intre 3-12 ani 
Activitati specifice :  Publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
                                   Intalniri cu copiii din scolile gimnaziale si gradinite din mediul rural, urban si enefic de servicii 
Amicii Slatina si informarea acestora privind sanatatea orala;                   
                                Transmitere in format electronic de materiale informative catre cabinetele medicale scolare; 
                                Distribuire de materiale informative(pliante, postere) catre AMC, MS si asistentii medicali scolari; 
                                Distribuire de materiale promotionale(pasta de dinti si periuta de dinti elevilor); 
                                Informarea elevilor privind: tehnica corecta a periajului dentar, factorii de risc privind sanatatea 
orala,importanta unei alimentatii sanatoase si a unui stil de viata sanatos, importanta tratamentului precoce al 
potentialelor probleme dentare;  
                             Prezentare materiale informative in format powerpoint. 
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,  CMI, etc) : Unitati de invatamant,Centrul de zi ,,Amicii’’. 
Nr. Parteneri :4 
Enumerare parteneri : ISJ, DPAS,AMC,MS,DGASPC 
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Nr. Beneficiari : 700 
Materiale IEC utilizate (nr. Si tip) : 300 materiale promotionale (paste de dinti si periute de dinti) ,300pliante,25 
postere  
 
1.2. Organizarea și desfășurarea interventiilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specific locale: 
 Interventia IEC nr. 1  
 Denumirea: Activitati de prevenire a virozelor respiratorii si a gripei. 
 Scop: Conştientizarea populaţiei generale cu privire la efectele negative ale virozelor respiratorii si ale gripei.  
Obiective :Informarea populatiei privind masurile de eneficiar impotriva virozelor si a gripei. 
Perioada  derularii: 1ianuarie-30 martie 
Grupul tinta 1 :Populatia generala  
Activitati specifice :- multiplicare de materiale informative ; 
                                 - publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
                                 -transmitere comunicate in presa locala ; 
                                 -activitati stradale de distribuire de materiale informative si postarea acestora in locuri publice in 
vederea informarii populatiei ;  
                                 -distribuire de materiale informative in format electronic si pe support de hartie catre CMF,cabinete 
medicale scolare,asistentii medicali comunitari,mediatori sanitari, ,primarii,unitati de invatamant ; 
                                -actiuni de informare in comunitati si  unitatile de invatamant din mediul rural dar si urban din judet.  
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,  CMI, etc) :Sediul DSP,strada, CMF,unitati de invatamant, comunitati, 
DGASPC,DPAS  
Nr.beneficiari :5700  
Nr parteneri :8  
 Enumerare parteneri : Masmedia,ISJ,AMC,MS,DPAS,CMI,DGASPC,primarii  
Materiale IEC utilizate (nr. Si tip) :500 fluturasi,200 pliante,100 postere(o parte multiplicate in cadrul biroului) 
 
1.3. Organizarea și desfășurarea   de interventii pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de acţiune 
pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescenţi –sustenabilitate RO 19 04; 
1.3.1. Interventii pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi 
activitate fizică la copii şi adolescenţi si sustenabilitate RO 19 04; 
Numar de scoli si gradinite care utilizeaza ghidul de interventie pentru alimentatie sanatoasa si activitate fizica in 
gradinite si scoli:47  
 Nr. Total beneficiari ore IEC:6700 
Nr. Total ore IEC alimentatie sanatoasa si activitate fizica desfasurate:160  
 
1.3.2. Interventii pentru stil de viata sanatos la copii şi adolescenţi  
Interventia IEC nr : 1  
Denumirea: Actiuni de promovare privind alimentatia sanatoasa in randul copiilor. 
 Scop:Educarea copiilor privind o alimentatie sanatoasa si adoptarea unui stil de viata sanatos. 
Obiective: : Creşterea numărului copiilor care adoptă un comportament sănătos in privinta alimentatiei.                   
Perioada  derularii: 21ianuarie -23martie 
Grupul tinta 1 :elevi din clasele I-IV 
Activitati specifice : - realizare si multiplicare de materiale informative; 
                                   -intalniri cu elevii din unitatile de invatamant din mediul rural si urban si desfasurari de activitati 
IEC privind importanta unei alimentatii sanatoase si a unui stil de viata sanatos in prevenirea obezitatii; 
                               -distribuire de materiale informative (flyere) catre AMC,MS,enefic medicale scolare; 
                               -prezentare materiale informative in format powerpoint. 
Locul derularii activitatii (ilor) (DSP, prefectura,  ConsiliuL Judetean,  Inspectorat scolar, școală, grădiniță, 
etc) :Unitati de invatamant(scoli). 
Nr. Parteneri :4 
Enumerare parteneri : ISJ,AMC,MS,DPAS 
Nr. Beneficiari : 600 
Materiale IEC utilizate (nr. Si tip) : 250 flyere(multiplicate in cadrul Biroului ) 
 
1.4. Organizarea și desfășurarea   de interventii pentru promovarea sanatatii in comunitati si grupuri vulnerabile 
( sustenabilitate RO 19 03): 
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1.4.2. Interventii pentru promovarea sanatatii in comunitati si grupuri vulnerabile  
 Interventia IEC nr: 1 
 Denumirea: Activitati de prevenire a cancerului  
 Nr.AMC eneficia: 19 
Nr. MS implicate: 4 
Nr. comunitati acoperite cu intervantia IEC:15 
Enumerare comunitati:Garcov,Scornicesti,Spineni,Stoicanesti,Valcele,Visina Noua,Osica de 
Sus,Mogosesti,Izbiceni,Brancoveni,Maruntei,Cungrea,Caracal,Ghimpeteni. 
 Nr. eneficiary din comunitatile acoperite:1900 
Materiale IEC utilizate (nr. Si tip) : 300 pliante 
 
1.5. Promovarea unui stil de viata sanatos prin organizarea de interventii de preventie primara si secundara 
pentru reducerea consumului daunator de alcool. 
1.5.1. Instruire AMC data: Luna Ianuarie-2 AMC; Luna februarie 4AMC/1 MS; Luna martie 3AMC/1MS 
 Nr. AMC instruite pentru screening si interventia scurta: 9 
Nr. MS implicați: 2 
Nr. comunități acoperite cu intervenția IS alcool: 13 
Enumerare comunități: Oporelu,Osica de Sus, Strejesti, ,Vitomiresti,Teslui,Cungrea,Cezieni,Gradinari,Maruntei, 
Valeni,Ghimpeteni,Scornicesti, Ganeasa.   
Nr. enefici eneficiary in comunitățile acoperite : 35 
Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : 70 pliante 
 

 
Trimestrul II 

1.1. Organizarea și desfășurarea campaniilor IEC destinate celebrării zilelor mondiale/europene conform 
calendarului priorităţilor nationale: 
Campania IEC nr. 1. 
Denumirea: Ziua Internationala a Constientizarii Autismului. 
Scop:  Informarea  și conștientizarea părinților în general, părinților și aparținătorilor pacienților cu autism asupra 
posibilităților de diagnosticare, tratament precum si  a drepturilor persoanelor cu autism. 
Obiective: Creșterea nivelului de informare și conștientizare privind:   

- respectarea drepturilor copiilor cu autism; 
- importanţa integrării copilului cu autism în societate; 
- înțelegerea că persoanele cu autism au nevoie de mai multă susținere, de apartenenţa la un grup, de 

educaţie. 

Perioada  derularii:15 martie – 13 aprilie. 
Grupul tinta : Pacientii cu autism si familiile acestora,populatia generala. 
Activitati specifice : Articol  in  presa locala; 
                                   Transmitere in format electronic de materiale informative catre spitale, medici de familie,cabinete 
medicale scolare, AMC si MS; 
                                  Publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
                                  Distribuire de materiale informative (pliante,)catre spitale  Spitale,CMI ,AMC si MS. 
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,    CMI, etc) :DSP,Spitale. 
Nr.beneficiari : 290 
Nr parteneri :4  
 Enumerare parteneri :Spitale,CMF,AMC,MS 
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) : 200 pliante,50 infografice(multiplicate in cadrul biroului) 
 
Campania IEC nr. 2 
 Denumirea:Ziua Mondiala a Sanatatii . 
 Scop: Informare a populației privind serviciile preventive de sanatate disponibile, in vederea cresterii gradului de 
accesare a acestora .   
Obiective : Creșterea gradului de informare și a conștientizării în rândul populației generale cu privire la importanța 
accesării serviciilor preventive;  
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                     Creșterea nivelului de responsabilitate în rândul personalului medical implicat preponderent în oferirea de 
servicii preventive cu privire la importanța acordării serviciilor preventive disponbile, tuturor cetățenilor. 
Perioada  derularii: 1 – 19 aprilie. 
Grupul tinta: Populatia generala,profesionisti din sanatate. 
Activitati specifice :  Articol  in  presa locala; 
                                   Transmitere in format electronic si pe suport de hartie si de materiale informative catre medicii de 
familie si catre cabinetele medicale scolare,DAS,DGASPC,spitale; 
                                   Publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
                                   Distribuirea de materiale informative catre AMC si MS  in vederea desfasurarii de actiuni de 
informarea populatiei generale  in comunitati privind serviciile preventive; 
                                  Afisarea in locuri publice de materiale informative(postere,infografic).  
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,  CMI, etc) : Sediul DSP,spitale,strada,DGASPC. 
 Nr.beneficiari : 5000 
Nr. parteneri : 7 
Enumerare parteneri :CMI,Spitale,ISJ,DGASPC,AMC,MS,DAS. 
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) : 300 pliante,80 postere,50 infografice. 
 
Campania IEC nr.3  
 Denumirea: Saptamana Europeana a Vaccinarii.  
 Scop: Creșterea acoperirii vaccinale, prin atragerea atenției și prin creșterea gradului de conștientizare asupra 
importanței vaccinării.             
Obiective: Creșterea acoperirii vaccinale, mai ales prin abordarea grupurilor vulnerabile sau slab deservite;  
                  Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța vaccinării, în rândul părinților și al altor persoane 
care îngrijesc copii, profesioniștilor din domeniul sănătății, factorilor de decizie politică și al presei. 
Perioada  derularii:15 aprilie – 10 mai . 
Grupul tinta : Populatia generala, grupuri considerate la risc,grupuri vulnerabile sau greu accesibile,profesionisti din 
sistemul sanitar. 
Activitati specifice :  Articole  in  presa locala; 
                                   Transmitere in format electronic de materiale informative catre medicii de familie si catre 
cabinetele medicale scolare; 
                                   Publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
                                   Instruirea AMC si MS si distribuirea de materiale informative in vederea desfasurarii de actiuni in 
comunitati privind promovarea vaccinarii; 
                                  Distribuire de materiale informative(pliante, postere )catre medicii de familie; 
                                  Actiuni stradale de distribuire de materiale informative si postarea in locuri publice a acestora in  
vederea informarii populatiei generale; 
                                 Actiuni de informare  populatiei de etnie roma, privind importanta vaccinarii, din comunitatile de 
romi cu sprijinul mediatorilor sanitari. 
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,  CMI, etc) : Sediul DSP, CMI, strada,comunitatile de romi.  
 Nr.beneficiari :3800  
Nr. parteneri : 5 
Enumerare parteneri :CMI,cabinete medicale scolare,AMC,MS,sediul DSP. 
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) : 400 pliante, 200 postere, 100 infografice 
 
Campania IEC nr.4 
Denumirea: Salveaza vieti: Igiena Mainilor  
 Scop: Creșterea gradului de conștientizare a profesioniștilor din domeniul sănătății privind importanța igienei mâinilor. 
Obiective: Sensibilizarea profesioniștilor din domeniul sănătății în privința îmbunătățirii igienei mâinilor în cadrul 
serviciilor medicale. 
Perioada  derularii: 1 – 20 mai 
Grupul tinta: Profesioniști din domeniul sănătății,directori și administratori de spitale.  
Activitati specifice :  Publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
                                   Transmitere in format electronic de materiale informative catre spitale si clinici; 
                                   Articol  in  presa locala; 
                                   Distribuire de materiale informative tiparite catre spitale si clinici. 
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,  CMI, etc) : Spitale,clinici  
Nr. parteneri : 2 
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Enumerare parteneri : Spitale 
Nr. beneficiari : 300  
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) : 300 pliante, 20 postere, 25 infografice. 
 
Campania IEC nr. 5 
Denumirea: Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Hipertensiunii. 
Scop: Promovarea practicilor preventive respectiv măsurarea presiunii arteriale.  
Obiective: Creșterea nivelului de informare a populaţiei asupra consecinţelor HTA; 
                  Creșterea accesului populației la serviciile preventive de măsurare a valorilor tensiunii arteriale. 
Perioada  derularii:10 – 31 mai. 
Grupul tinta : Adulti si copii,persoane cu afectiuni cronice. 
Activitati specifice : Publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
                                  Transmitere in format electronic de materiale informative si distribuire de materiale informative pe 
suport de hartie(postere,pliante,infografice) catre AMC,MS, medicii de familie si cabinete medicale scolare;  
                                  Standuri stradale de informare a populatiei din grupul tinta,masurarea  TA,distribuire de materiale 
informative(pliante) si postarea in locuri publice de materiale informative(postere,infografice) in vederea informarii 
populatiei; 
                                  Articol in presa; 
                                  Diseminare de informatii privind TA  si importanta controlului periodic,pe retelele de socializare.  
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,    CMI, etc) :Spitale,cabinete medicale,strada,sediul DSP 
Nr.beneficiari : 2700 
Nr parteneri :4  
 Enumerare parteneri :Spitale,CMI,AMC,MS,DAS 
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) : 300 pliante,150 infografice,35 postere. 
 
Campania IEC nr.6 
Denumirea: Ziua Europeana Impotriva Obezitatii 
Scop: Creșterea numărului de persoane informate în privința riscurilor pentru sănătate pe care le prezintă 
supraponderalitatea. 
Obiective: Informarea asupra riscurilor pentru sănătate pe care le prezintă persoanele  supraponderale și cele obeze;  
               Diseminarea informațiilor legate de adoptarea unei alimentații echilibrate și promovarea principiilor legate de 
stilul de viață sănătos. 
Perioada  derularii:13 mai- 5 iunie 
Grupul tinta : Pacienții obezi și aparținătorii lor. 
Activitati specifice :  Publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
                                    Transmitere in format electronic de materiale informative si distribuire de materiale informative 
pe suport de hartie(postere,pliante) catre AMC,MS, medicii de familie si catre cabinetele medicale scolare si spitale; 
                                   Actiuni   de informare a populatiei din grupul tinta,in parcuri,strada,piete,centre comerciale si 
postarea in locuri publice de materiale informative(postere,infografice) in vederea informarii populatiei; 
                                   Diseminarea de informatii privind obezitatea pe retelele de socializare; 
         Actiuni de informare a elevilor din scoli si din Centrele de servicii pentru copii si distribuire de 
pliante si postere. 
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,    CMI, etc) :DSP,unitati de invatamant,centre de zi, strada,parcuri,centre 
comerciale 
Nr.beneficiari : 2400 
Nr parteneri :6  
 Enumerare parteneri :,CMI,AMC,MS,cabinete medicale scolare,DGASPC,ISJ. 
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) : 300 pliante,70 infografice,30 postere 
 
Campania IEC nr. 7 
Denumirea: Saptamana Europeana de Lupta Impotriva Cancerului 
Scop: Creșterea nivelului de conştientizare al populaţiei în privinţa modalităţilor prin care putem preveni cancerul, prin 
intermediul alegerilor pe care le facem. 
Obiective: Creșterea conștientizării riscurilor de apariție a cancerului; 
                  Promovarea  Codului European Impotriva Cancerului. 
Perioada  derularii:20 mai -14 iunie 
Grupul tinta : Tinerii,populatia generala 
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Activitati specifice :  Postarea in locuri publice in vederea informarii populatiei a Codului European Impotriva 
Cancerului; 
                                      Articol  in  presa locala; 
                                      Transmitere in format electronic de materiale informative si distribuire de materiale informative 
pe suport de hartie(postere,pliante,infografice) catre AMC,MS, medicii de familie si catre cabinetele medicale scolare; 
                                      Publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
                                      Activitati de informare a populatiei din grupul tinta in unitati de productie si unitati de 
invatamant; 
                                      Diseminarea informaţiei prin intermediul reţelelor de socializare (discuţii, postare de materiale) ; 
     Distribuire de materiale informative in locuri publice(biblioteci,strdada,parcuri,pisccine, centre 
comerciale). 
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,    CMI, etc) :DSP,strada,biblioteci,stranduri,centre comerciale,unitati 
scolare,unitati de productie,CMI. 
Nr.beneficiari : 4600 
Nr parteneri :5 
 Enumerare parteneri :CMF,AMC,MS,ISJ,DAS. 
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) : 300 pliante,100 infografice,25 postere. 
 
Campania IEC nr.8 
 Denumirea:Ziua Mondiala Fara Tutun. 
 Scop: Conștientizarea decidenților, profesioniștilor sănătății și a publicului privind rolul fumatului în  apariția și 
agravarea bolilor pulmonare. 
Obiective : Creșterea gradului de informare și conștientizare a  populației privind impactul fumatului activ sau pasiv 
asupra sănătății pulmonare; 
                   Informarea profesioniștilor din domeniul medical în ceea ce privește intervențiile scurte pentru renunțarea la 
fumat 
Perioada  derularii: 27mai – 20 iunie. 
Grupul tinta: Adulti si parinti fumatori,profesionisti din sanatate. 
Activitati specifice : Articol in presa locala; 
                                   Activitati de informarea populatiei din grupul tinta; 
                                    Transmitere in format electronic de materiale informative si distribuire de materiale informative 
pe suport de hartie(pliante,infografice) catre AMC,MS, medicii de familie,spitale,farmacii;   
                                    Standuri stradale de informare a populatiei din grupul tinta privind efectele fumatului,distribuire 
de materiale informative(pliante) si postarea in locuri publice de materiale informative(postere,infografice) in vederea 
informarii populatiei; 
                                    Publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
                                    Actiuni de distribuire de materiale informative(pliante ,flyere)in partevneriat  cu   CPECA Olt si 
cu ajutorul voluntarilor ai CPECA Olt in parcuri,centre comerciale,strada;                                
                                    Diseminare de informatii privind efectele consumului de tutun  pe retelele de socializare. 
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,  CMI, etc) : Sediul DSP,spitale,strada,centre comerciale,parcuri. 
 Nr.beneficiari : 2600 
Nr. parteneri :4  
Enumerare parteneri :CMI,Spitale,AMC,MS 
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) : 350 pliante,20 postere,130 infografice. 
 
Campania IEC nr.9 
Denumirea:Luna Nationala a Informarii despre Efectele Consumului de Alcool. 
Scop: Formarea unor valori și atitudini pozitive față stilul de viață sănătos și stimularea schimbărilor pozitive în 
comportamentul legat de alcool.  
 Obiective: Informarea populației din grupurile țintă asupra efectelor pe termen scurt și lung ale consumului de alcool; 
                    Informarea copiilor și tinerilor asupra consecințelor medicale, sociale și psihologice ale debutului timpuriu 
al consumului de alcool; 
                    Responsabilizarea femeilor însărcinate și a celor care planifică o sarcină în viitorul apropiat în ceea ce 
privește importanța abstinenței pe durata sarcinii pentru sănătatea fizică și psihică a viitorului copil. 
Perioada  derularii:1 – 30 iunie  
Grupul tinta :Copiii și tinerii sub vârsta de 18 ani, gravide și femei care planifică o sarcină.   
Activitati specifice : Publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
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                                     Organizarea in judet a 2 centre pentru aplicarea chestionarului AUDIT  in data de 5 iunie; 
                                     
Distribuire de materiale 
informative(pliante,afise) 

si diseminarea de informatii pe retelele de socializare privind:Ziua Nationala a Testarii Consumului Personal de Alcool; 
Aplicarea Chestionarului AUDIT in centrele amenajate si transmiterea acestora oraganizatiei coordonatoare (ALIAT); 
                                    Activitati de informare a populatiei din grupul tinta in unitatile de invatamant; 
                                    Transmitere in format electronic de materiale informative si distribuire de materiale informative 
pe suport de hartie(postere,pliante,infografic) catre AMC,MS, medicii de familie,cabinete medicale scolare; 
                                   Activitati stradale,in centre comerciale,parcuri,piscine,cluburi de informare a populatiei din grupul 
tinta,distribuire de materiale informative(pliante) si postarea in locuri publice de materiale 
informative(postere,infografic) in vederea informarii populatiei; 
                                   Articole in presa; 
                                   Diseminare de informatii privind efectele consumului de alcool pe retelele de socializare. 
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,    CMI, etc) :  DSP, Spitale, CMI,strada, parcuri,cluburi, piscine,unitati de 
invatamant. 
Nr.beneficiari : 5700 
Nr parteneri :6  
 Enumerare parteneri :Spitale,CMF,AMC,MS,DAS,ISJ. 
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) : 250 pliante,35 afise,100 infografice(primite ALIAT,multiplicate in cadrul biroului). 
 
Campania IEC nr.10  
Denumirea: Ziua Internationala de Lupta Impotriva Consumului si Traficului  de Droguri. 
Scop: Conștientizarea parintilor,educatorilor pentru a preveni consumul si traficul de droguri in randul tinerilor. 
Obiective: Conștientizarea în privința importanței ascultării copiilor și tinerilor, aceasta fiind primul pas pentru a-i ajuta 
să crească sănătoși și în siguranță.  
                    Mobilizarea părinților, educatorilor, personalului medical din serviciile preventive și a decidenților, pentru a 
preveni consumul de droguri ilegale, printr-o atenție reală acordată copiilor și tinerilor. 
                    Creșterea gradului de conștientizare a tinerilor în privința pericolului reprezentat de consumul drogurilor 
ilegale  
Perioada  derularii: 20 iunie – 12 iulie. 
Grupul tinta : Parinti,profesori,populatia generala. 
Activitati specifice : Publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
                                      Transmitere in format electronic de materiale informative si distribuire de materiale informative 
pe suport de hartie(postere,pliante,infografice) catre spitale ,AMC,MS,medicii de familie si cabinete medicale scolare ;  
                                      Actiuni de informare a profesorilor si parintilor cu participarea  cadrelor  medicale de la 
cabinetele medicale  scolare in unitati de invatamant  din localitatea Slatina; 
                                     Actiuni de distribuire de materiale imformative (pliante,fluturasi) cu sprijinul voluntarilor 
CPECA pe strada,in centre comerciale,parcuri si postarea in locuri publice de materiale informative (postere,infografice) 
in vederea informarii populatiei; 
                                     Diseminare de informatii privind consumul si traficul de droguri pe retelele de socializare. 
                                     Finalizarea  proiectului anual: ,,Mesajul meu antidrog’’ initiat de CPECA Olt in parteneriat cu: 
DSP,ISJ,IPJ,DJTSO,Palatul Copiilor,Primaria Municipiului Slatina; 
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,    CMI, etc) :DSP,CPECA,strada,unitati scolare. 
Nr.beneficiari :1900  
Nr parteneri :8 
 
1.2. Organizarea și desfășurarea interventiilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specific locale: 
 Interventia IEC nr. 1  
Denumirea: Activitati de prevenire privind muscatura de capusa si intepatura de tantari.  
 Scop: Conştientizarea populatiei privind gravitatea afectiunilor cauzate de muscatura de capusa si intepatura de tantari.    
Obiective :Cresterea numarului de persoane informate privind metodele de prevenire si combatere a vectorilor. ` 
Perioada  derularii: 1 mai- 30 iunie 
Grupul tinta 1 : Populatia generala. 
 Activitati specifice : Informarea populatiei privind masurile de prevenire si combatere a vectorilor prin interventie in 
televiziunea locala. 
                                   Articol informativ in presa locala. 

Finalizarea  proiectului anual: ,,Mesajul meu antidrog’’ initiat de CPECA Olt in parteneriat cu: 
DSP,ISJ,IPJ,DJTSO,Palatul Copiilor,Primaria Municipiului Slatina; 
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                                   Actiuni de informare a pupulatiei si distribuire de (pliante,flyere) in parcuri,pe strada,centre 
comerciale,si afisarea in locuri publice privind masurile de preventie impotriva tantarilor si capuselor ; 
                                   Publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
                                   Distribuire de materiale informative catre AMC si MS,cabinete medicale scolare,CMI. 
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,  CMI, etc) : DSP,strada,parcuri,centre comerciale 
Nr.beneficiari :8.000  
Nr parteneri :5  
 Enumerare parteneri : AMC,MS,Mas media,DAS,CMI  
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) :250pliante(ramase din campaniile anterioare+xeroxate)700 fluturasi multiplicati in 
cadrul biroului 
 
Interventia IEC nr.2  
Campania de promovare privind donarea de sange. 
 Scop: Conştientizarea populaţiei generale privind importanta donarii de sange.  
Obiective :Informarea populatiei privind beneficiile donarii de sange. 
Perioada  derularii: anul 2019 
Grupul tinta  : 
Populatia generala (persoanele  
Activitati specifice realizate :Publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
                                  Diseminare de informatii privind donarea de sange pe retelele de socializare; 
                                  Transmitere in format electronic de materiale informative catre CMI,spitale,MS,AMC ; 
                                 Activitati de distribuire de materiale informative in parcuri,strada,farmacii,spitale,centre comerciale 
,centrul de transfuzie sanguina si afisarea in locuri publice privind importanta donarii de sange ; 
                                 Instruirea AMC si MS in vederea desfasurarii de actiuni de informare de catre acestia in comunitati 
si distribuire de materiale informative. AMC si MS vor informa in comunitati populatia generala privnd donarea de 
sange.  
 
 
1.3. Organizarea și desfășurarea   de interventii pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de acţiune 
pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescenţi -sustenabilitate RO 19 04; 
1.3.1. Interventii pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi 
activitate fizică la copii şi adolescenţi si sustenabilitate RO 19 04; 
Numar de scoli si gradinite care utilizeaza ghidul de interventie pentru alimentatie sanatoasa si activitate fizica in 
gradinite si scoli:89  
 Nr. total beneficiari ore IEC:11000 
Nr. total ore IEC alimentatie sanatoasa si activitate fizica desfasurate:250  
 
1.3.2. Interventii pentru stil de viata sanatos la copii şi adolescenţi  
Interventia IEC nr : 1  
Denumirea:Tinuta corecta a corpului in banca/scaun. 
 Scop: Conştientizarea elevilor privind importanta pozitiei corecte a corpului pe scaun/banca.  
Obiective: Informarea elevilor cu privire la efectele negative datorate pozitiei incorecte a corpului pe scaun/banca.  
Perioada  derularii: 1aprilie – 30 iunie 
Grupul tinta 1 :elevi din clasele 0-IV 
Activitati specifice :Activitati IEC in scoli( discutii si prezentare powerpoint privind pozitia corecta in banca/scaun si 
distribuire de materiale informative) ; 
                                Distribuire de materiale informative catre cabinetele medicale scolare ; 
                                Instruirea AMC si MS in vederea desfasurarii de actiuni de catre acestia in scoli si distribuire de 
materiale informative. 
Locul derularii activitatii (ilor) (DSP, prefectura,  ConsiliuL Judetean,  Inspectorat scolar, școală, grădiniță, 
etc) :Scoli din mediul rural si urban. 
 Nr parteneri :4 
Enumerare parteneri : ISJ,AMC,MS,Cabinete medicale scolare,DAS 
 Nr. Beneficiari :7500  
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) :400 pliante(ramase si xeroxate)  
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1.4. Organizarea și desfășurarea   de interventii pentru promovarea sanatatii in comunitati si grupuri vulnerabile 
( sustenabilitate RO 19 03): 
 

1.4.2. Interventii pentru promovarea sanatatii in comunitati si grupuri vulnerabile  
Interventia IEC nr: 1 
 Denumirea: Activitati de prevenire privind bolile cardiovasculare. 
 Nr.AMC implicati:5 
Nr. MS implicate:35  
Nr. comunitati acoperite cu intervantia IEC: 
Enumerare comunitati: 25 
Calui,Cezieni,Deveselu,Draganesti,Gavanesti,Grojdibodu,Orlea,Scarisoara,Scornicesti,Spineni,Urzica,Valcele,Vitomires
ti,Vladila,Gradinari,Tufeni,Caracal,Coteana,Icoana,Valeni,osica de Sus,Dobrosloveni,Brancoveni,Maruntei 
Nr. beneficiari din comunitatile acoperite: 5600 
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) :300 pliante , 200 infografice,50 afise 
 
1.5. Promovarea unui stil de viata sanatos prin organizarea de interventii de preventie primara si secundara 
pentru reducerea consumului daunator de alcool. 
1.5.1. Instruire AMC data: Luna aprilie-12 AMC/4MS; Luna mai-  4AMC/1 MS;  
Nr. AMC instruite pentru screening si interventia scurta:13 
Nr. MS implicați: 4 
Nr. comunități acoperite cu intervenția IS alcool:17 
Enumerare comunități:Valeni,  Gradinari, Ghimpeteni, Oporelu, Cungrea, Brancoveni ,Corabia, Dobrosloveni, 
Ghimpeteni, Deveselu, Maruntei, Cezieni, Vladila, Scornicesti, Spineni,Tufeni,Vitomiresti.   
Nr. estimat beneficiari in comunitățile acoperite : 45 
Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : 60 pliante 
 

Trimestrul III 
 

1.1. Organizarea și desfășurarea campaniilor IEC destinate celebrării zilelor mondiale/europene conform 
calendarului priorităţilor nationale: 
 Campania IEC nr. 1 
 Denumirea: Ziua Mondiala de lupta impotriva hepatitei  
 Scop: Creșterea nivelului de conștientizare a populației în privința poverii uriașe reprezentată de hepatitele virale și 
îmbunătățirea prevenirii bolilor și a accesului la testare, tratament și îngrijire.  
Obiective : Educarea oamenilor, în vederea însușirii de cunoștințe privind prevenirea, vaccinarea, depistarea precoce, 
tratamentul, monitorizarea hepatitei; 
                  Creșterea nivelului de conştientizare a populaţiei generale în privința diferitelor tipuri de hepatite virale, 
inclusiv căile de transmitere. 
Perioada  derularii: 22 iulie – 9 august 
Grupul tinta  :Populatia generala 
Activitati specifice : Publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
                                   Activitati de informare a populatiei din grupul tinta; 
                                  Transmitere in format electronic de materiale informative si distribuire de materiale informative pe 
suport de hartie(pliante,infografice,afise) catre AMC,MS, medicii de familie,spitale,farmacii;   
                                  Actiuni stradale de informare a populatiei generale privind prevenirea bolilor si accesul la testare, 
tratament,distribuire de materiale informative (pliante) si postarea in locuri publice de materiale 
informative(afise,infografice) in vederea informarii populatiei;                                  Articol in presa locala; 
                        Diseminare de informatii  pe retelele de socializare. 
 
 Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,  CMI, etc) :Sediul DSP,strada,parcuri,piscine,farmacii,spitale. 
 Nr.beneficiari : 3500 
Nr.parteneri :4 
Enumerare parteneri : AMC, mediatori sanitari,CMF,spitale 
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) : 200 pliante,50 postere,100 infografice. 
 
Campania IEC nr. 2 
 Denumirea: Saptamana Mondiala a Alimentatiei la San 
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 Scop: De a contribui la nutriția optimă a copiilor până la împlinirea vârstei de 24 de luni. Aceasta vizează și asigurarea 
unei societăți sănătoase, echitabile, egale în raport cu egalitatea de gen. 
Obiective : Creșterea nivelului de informare, conștientizare și responsabilizare a populației privind alimentația și 
sănătatea nou născutului și copilului mic prin creșterea accesibilității la informații de specialitate de bază, precum și 
diseminarea unor noutăţi ştiinţifice legate de această temă; 
                   Îmbunătățirea stării de sănătate şi alimentație a mamei şi copilului şi reducerea riscului de deces infantil şi 
matern 
Perioada  derularii: 1- 22 august 
Grupul tinta  :gravide,femei care alapteaza,personal medical 
Activitati specifice : Publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
                                      Transmitere in format electronic de materiale informative si distribuire de materiale informative 
pe suport de hartie (postere, pliante, infografice, flyere) catre AMC,MS, medicii de familie,centre medicale,spitale; 
                      Activitati stradale de informare a populatiei din grupul tinta,distribuire de materiale 
informative(pliante,flyere) si postarea in locuri publice de materiale informative(postere ,infografice) ; 
                                   Aciuni de informare a gravidelor privind importanta alaptarii la san pe o perioada cat mai lunga si 
distribuire catre acestea de pliante,flyere; 
                                   Articol in presa. 
                                   Diseminare de informatii pe retelele de socializare privind constientizarea dezavantajelor si 
riscurile alimentatiei artificiale precum si avantajele alaptarii la san. 
 
 Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,  CMI, etc) :Sediul DSP,strada,parcuri,farmacii,spitale,unitati de 
productie(croirorii). 
 Nr.beneficiari : 1700 
Nr.parteneri :4 
Enumerare parteneri : AMC, mediatori sanitari,CMF,spitale. 
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) : 250 pliante,50 postere,80 infografice. 
 
Campania IEC nr. 3 
 Denumirea:Ziua Mondiala Pentru Siguranta Pacientului 
 Scop : Conștientizarea  profesioniștilor din domeniul furnizării serviciilor de sănătate precum și a pacienților asupra 
importanței îngrijirilor medicale de calitate cât și asupra siguranței pacienților.  
Obiective : Informarea profesioniștilor din sănătate asupra  importanței calității actului medical, precum și a îngrijirilor 
medicale  în condiții de siguranță;  

      Informarea pacienților și a familiilor acestora asupra importanței implicării eficiente în îngrijirea lor în 
cursul terapiei.  

Perioada  derularii: 16 - 30 septembrie 
Grupul tinta  :Populatia generala 
Activitati specifice : Publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
                                  Transmitere in format electronic de materiale informative si distribuire de materiale informative pe 
suport de hartie(pliante,infografice,afise) catre AMC,MS, medicii de familie,spitale,farmacii,clinici,policlinici,centre 
medicale   
                                 Diseminare de informatii  pe retelele de socializare. 
 
 Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,  CMI, etc) :Sediul DSP,centre medicale,policlinici,farmacii,spitale. 
 Nr.beneficiari : 800 
Nr.parteneri :4 
Enumerare parteneri : AMC, mediatori sanitari,CMF,spitale 
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) : 100 pliante,,30 infografice,20(multiplicate in cadrul biroului) 
 
Campania IEC nr. 4 
Denumirea: Saptamana Europeana a Mobilitatii 
Scop: Susținerea populației din mediul urban să aleagă moduri active de deplasare sau să combine mersul pe jos și cu 
bicicleta cu transportul public.  
 Obiective: Conștientizarea populației în  vederea formării unor  atitudini pozitive față de stilul de viață sănătos prin 
adoptarea mobilității alternative (mersul pe jos și cu bicicleta) 
Perioada  derularii:16 – 30 septembrie 
Grupul tinta  : Populatia generala din mediul urban. 
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Activitati specifice :  Multiplicare de materiale informative; 
                       Publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
                                   Activitati de informare a populatiei din grupul tinta; 
                                   Transmitere in format electronic de materiale informative si distribuire de materiale informative pe 
suport de hartie(pliante,infografice,afise) catre cabinete medicale scolare;   
                                   Actiuni stradale de informare a populatiei generale privind formarea unui stil de viata sanatos prin 
adoptarea mobilitatii alternative(mersul pe jos au cu bicicleta),distribuire de materiale informative (pliante) si postarea in 
locuri publice de materiale informative(afise,infografice) in vederea informarii populatiei; 
                      Actiuni de informare a elevilor din unitatile de invatamant din mediul urban si prezentare in 
powerpoint privind beneficiile miscarii,a mersului pe jos si cu bicicleta in locul folosirii mijloacelor de transport in 
comun. 
                                   Diseminare de informatii  pe retelele de socializare. 
                                   Articol in presa locala 
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,    CMI, etc) :Strada,DSP,unitati de invatamant 
Nr.beneficiari : 6500 
Nr.parteneri : 4 
 Enumerare parteneri :CMF,cabinete medicale scolare,ISJ 
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) :  20 postere,250 pliante,50 infografice 
 
Campania IEC nr. 5 
Denumirea:Ziua Mondiala a Contraceptiei 
Scop: Informarea populaţiei generale, în special a tinerilor și adolescenților, cu privire la importanța metodelor 
contraceptive. 
Obiective: Creşterea numărului de fete și femei informate corect despre metodele contraceptive, despre accesul liber la  
acestea şi serviciile de planificare familială; 

     Creşterea interesului fetelor și femeilor faţă de contracepţie; 
                  Creşterea numărului de fete și femei informate asupra serviciilor de sănătate corespunzătoare. 
Perioada  derularii:26 septembrie - 15 octombrie 
Grupul tinta  :Femei, in special adolescente si tinere. 
Activitati specifice : Publicarea pe website-ul DSP de materiale informative si comunicat de presa; 
                                  Transmitere in format electronic de materiale informative catre medicii de famil si catre cabinetele 
medicale scolare si distribuire de pliante,postere catre asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari; 
                                  Actiuni de informare a tinerilor privind metodele contraceptive in  comunitatile rurale defavorizate 
precum si in urban  (cluburi,parcuri,strada) si distribuire de materiale informative catre acestia ; 
                                  Actiuni de informare a tinerilor din Centrul de igiena si ingrijire corporala din cadrul DPAS si 
distribuire de materiale informative; 
                                   Informarea tinerilor din scolile postliceale sanitare privind metodele contraceptive; 
                                  Actiuni de informare a femeilor din unitatile de productie privind  metodele contraceptive, despre 
accesul liber la  acestea şi serviciile de planificare familială. 
                                   Diseminare de informatii  pe retelele de socializare 
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,    CMI, etc) :Strada,CMF,DSP,unitati de invatamant post liceale,unitati de 
productie, 
Nr.beneficiari : 1500 
Nr parteneri : 6 
 Enumerare parteneri :CMF,cabinete medicale scolare,AMC,MS,ISJ,DPAS. 
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) : 250 pliante, 30 postere,50 infografice 
 
1.2. Organizarea și desfășurarea interventiilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice locale 
 Interventia IEC nr. 1  
 Denumirea: Activitati de prevenre privind canicula 
 Scop: Informarea şi educarea populaţiei,  privind masurile de prevenire a caniculei.  
Obiective : Creşterea numărului de persoane informate privind efectele nefavorabile ale caniculei. 
Perioada  derularii: 2 iulie-31 august 
Grupul tinta 1 :Populatia generala  
Activitati specifice : Multiplicare de materiale informative  ; 
                                  Transmitere comunicat de presa ; 
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                                  Distribuire de materiale IEC in format electronic si pe suport de hartie catre CMF, asistentii 
medicali comunitari,mediatorii sanitari. 

                         Actiuni de informare a populatiei( stranduri, piscine , pe strada , in parcuri ) privind masurile de 
prevenire a incidentelor in timpul perioadelor de temperaturi extreme si distribuire de materiale informative(pliante ). 
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,  CMI, etc) :Strada, CMF,parc,piscina  
Nr.beneficiari :4800  
 Nr parteneri :4  
 Enumerare parteneri : Masmedia,ISJ,AMC,MS.  
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) :300 pliante,20 afise 
 
1.3. Organizarea și desfășurarea   de interventii pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de acţiune 
pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescenţi -sustenabilitate RO 19 04; 
1.3.1. Interventii pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi 
activitate fizică la copii şi adolescenţi si sustenabilitate RO 19 04; 
Numar de scoli si gradinite care utilizeaza ghidul de interventie pentru alimentatie sanatoasa si activitate fizica in 
gradinite si scoli: 25 
 Nr. total beneficiari ore IEC:4500 
Nr. total ore IEC alimentatie sanatoasa si activitate fizica desfasurate: 60 
 
1.3.2. Interventii pentru stil de viata sanatos la copii şi adolescenţi  
Interventia IEC nr. 1  
 Denumirea: Activitati de promovare a regulilor de igiena corporala in randul copiilor  
 Scop: Conştientizarea copiilor  privind importanta igienei corporale.  
Obiective : Educarea copiilor pentru formarea deprinderilor sanogene. ̀  
Perioada  derularii: 15 aprilie-15 iunie 
Grupul tinta 1 :Copii cu varsta cuprinsa intre 7-11 ani  
Activitati specifice : Realizare si multiplicare de materiale informative  ; 
                                  Distribuire de materiale IEC in format electronic si pe suport de hartie catre CMF,cabinete medicale 
scolare,asistentii medicali comunitari,mediatori sanitari. 
                                  Activitati interactive si de informare ,prezentare in powerpoint in unitatile scolare privind 
importanta unui stil de viata sanatos,crearea deprinderilor sanatoase inca din copilarie in ceea ce priveste igiena 
corporala.Distribuire de materiale informative. 
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,  CMI, etc) : CMF, Scoli gimnaziale din mediul rural si urban 
Nr.beneficiari :1750  
Nr parteneri :3  
 Enumerare parteneri : ,ISJ,AMC,MS.  
Materiale IEC utilizate (nr. si tip) :200 pliante(multiplicate in cadrul biroului). 
 
1.4. Organizarea și desfășurarea   de interventii pentru promovarea sanatatii in comunitati si grupuri vulnerabile 
( sustenabilitate RO 19 03): 
 

1.4.2. Interventii pentru promovarea sanatatii in comunitati si grupuri vulnerabile  
Interventia IEC nr. 1  
 Denumirea: Activitati de promovare a alimentatiei sanatoase si de prevenire a diabetului  
 Scop: Conştientizarea populaţiei generale privind o alimentatie sanatoasa si adoptarea unui stil de viata sanatos.  
Obiective : Creşterea numărului de persoane care adoptă un comportament sănătos. 
Perioada  derularii: 2 aprilie-15 iunie 
Grupul tinta 1 :Populatia generala  
Activitati specifice : Multiplicare de materiale informative  ; 
                                  Transmitere comunicat de presa ; 
                                  Actiuni de informare a populatiei in comunitatile defavorizate din mediul rural. 
                                  Distribuire de materiale IEC in format electronic si pe suport de hartie catre CMF,cabinete medicale 
scolare,asistentii medicali comunitari,mediatori sanitari. 
Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,  CMI, etc) :Strada, CMF,Unitati de invatamant  
Nr.beneficiari :3900  
 Nr parteneri :4  
 Enumerare parteneri : Masmedia,ISJ,AMC,MS.  
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Materiale IEC utilizate (nr. si tip) : 200 fluturasi, 350 pliante 
 
1.5. Promovarea unui stil de viata sanatos prin organizarea de interventii de preventie primara si secundara 
pentru reducerea consumului daunator de alcool. 
1.5.1. Instruire AMC data: iulie 6 AMC,august 4  AMC si1 MS, septembrie 2AMC 
 Nr. AMC instruite pentru screening si interventia scurta :11 
Nr. MS implicați:1 
Nr. comunități acoperite cu intervenția IS alcool:12 
Enumerare 
comunități:Izbiceni,Garcov,Daneasa,Cungrea,Morunglav,Barza,Gradinari,Sprancenata,Teslui,Oporelu,Bals,Scarisoara   
Nr. estimat beneficiari in comunitățile acoperite : 22 
Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : 100pliante(multiplicate in cadrul biroului)  
 
 
 
VII. REGLEMENTARE SANITARA 
 
 2019 2018 
Autorizatii sanitare de 
functionare 

288 
Din care  
Birou Alimentatie, Mediu, Scolara = 223 
Birou Epidemiologie = 65 

418 
Din care  
Birou Alimentatie, Mediu, Scolara = 309 
Birou Epidemiologie = 109 

Notificari 482 
Din care  
Birou Alimentatie, Mediu, Scolara = 469 
Birou Epidemiologie = 13 

905 
Din care  
Birou Alimentatie, Mediu, Scolara = 888 
Birou Epidemiologie = 25 

Certificarea 
conformitatii 

320 349 

Vize 24 38 
 
 
 
VIII. SERVICIUL DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA A JUDETULUI OLT 
 ANUL 2018/ANUL 2019    

 
  
     

Nr.crt. DOMENIUL / tip    

ANUL 
2019 

ANUL 
2018 

1 Apa potabila       
  Numar total controale, din care:   97 98 
  a) instalatii centrale   37 48 
  - producatori   21 20 
  - distribuitori   13 9 
  - utilizatori, din care:   3 19 
    - industrie 0 0 
    - alimentatie colectiva 0 0 
    - alimentatie publica 0 0 
    - colectivitati 3 18 
    - altii 0 1 
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  b) centre rezidentiale   1 0 
  c) instalatii locale (fantani publice)   21 10 

  
d) verificarea monitorizarii de audit a apei 
potabile   19 20 

  
e) verificarea monitorizarii de control a 
apei potabile   19 20 

  Numar probe recoltate: - total 48 44 
    - corespunzatoare 31 19 

    
- necorespunzatoare 
fizico-chimic* 13 24 

    
- necorespunzatoare 
bacteriologic* 4 6 

  Recontroale - numar total 4 8 
  Avertismente - numar total 10 7 
  Amenzi - numar total 5 9 
    - valoare totala 28000 13500 
  Retragere ASF - numar total 0 0 
  Suspendare de activitate - numar total 0 3 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 0 
          

2 Turism       

  
Numar total unitati de turism controlate, 
din care:   17 10 

    
- unitati de cazare 
hoteliera 6 2 

    - pensiuni turistice 7 8 
    - camping-uri 4 0 
  Recontroale - numar total 1 2 
  Avertismente - numar total 3 6 
  Amenzi - numar total 1 1 
    - valoare totala 1000 500 
  Suspendare de activitate - numar total 0 0 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 0 
          

3 Mediul de viata a populatiei       
  Numar total controale, din care:   206 284 
  a) zone de locuit    148 206 
  b) unitatile de mica industrie   0 3 
  c) unitati comerciale   3 10 
  d) statii de epurare a apelor uzate   1 2 

  
e) colectare si depozitare deseuri 
menajere   3 17 

  
f) mijloace de transport deseuri solide 
menajere   0 0 
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g) instalatii de depozitare, prelucrare si 
neutralizare a deseurilor solide menajere   0   

  h) unitati de prestari servicii   2 0 

    

- ateliere de croitorie, 
marochinarie, 
ceasornicarie 0 0 

    - spalatorii auto 2 0 

    
- spalatorii pentru 
lenjerie, haine 0 0 

  i) institutii social-culturale   0 0 

  
j) unităţile de comercializare a produselor 
noi cu efecte psihoactive   0 0 

  k) altele   49 46 
  Recontroale - numar total 38 54 
  Avertismente - numar total 6 24 
  Amenzi - numar total 13 7 
    - valoare totala 30500 15500 
  Retragere ASF - numar total 0 0 
  Suspendare de activitate - numar total 0 0 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 0 
          

4 Tutun       
  a) Numar total controale, din care:   0 0 

    
- la producatori de 
produse din tutun 0 0 

    
- la importatori de 
produse din tutun 0 0 

  b) Numar produse de tutun controlate   0 0 
  Recontroale - numar total 0 0 
  Avertismente - numar total 0 0 
  Amenzi - numar total 0 0 
    - valoare totala 0 0 

  
Retragere de pe piata a produsului, in 
vederea distrugerii   0 0 

  Suspendarea temporara a activitatii   0 0 
          

5 Cosmetice       

  
a) Numar total controale in unitati, din 
care:   37 47 

    - unitati de producere 0 0 
    - importatori 0 0 
    - distribuitori 0 0 
    - unitati de desfacere 9 13 
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- unitati de frizerie, 
coafura, manechiura, 
pedichiura, cosmetica 28 29 

    
- unitati de piercing si 
tatuaj 0 0 

    
- unitati de intretinere 
corporala 0 5 

    

- alte unitati din sectorul 
prestari servicii care 
folosesc produse 
cosmetice 0 0 

  Recontroale - numar total 0 5 
  Avertismente - numar total 1 8 
  Amenzi - numar total 0 2 
    - valoare totala 0 1000 
  Suspendare de activitate - numar total 0 0 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 0 

  b) Controale pe produse cosmetice 

- numar total (se 
mentioneaza separat, in 
anexa, numarul pe tipuri 
de produse) 50 69 

  c) Probe recoltate - numar total 2 4 
    - corespunzatoare 0 4 

    
- necorespunzatoare 
microbiologic* 0 0 

    

- necorespunzatoare din 
punct de vedere chimic si 
toxicologic* 0 0 

  Recontroale - numar total 0 0 
  Avertismente - numar total 0 0 
  Amenzi - numar total 1 1 
    - valoare totala 1600 800 
  Suspendare de activitate - numar total 0 0 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 0 

  
Retragere de la comercializare 
(ingrediente/produse)  

- numar de produse (se 
mentioneaza separat, in 
anexa, numarul pe tipuri 
de produse) 2 1 

  Distrugere/retur la producator/importator  

- numar de produse (se 
mentioneaza separat, in 
anexa, numarul pe tipuri 
de produse) 0 0 

          
6 Biocide       

  a) Numar total controale , din care:   248 283 
    - la producatori 0 0 
    - la importatori 0 0 
    - la distribuitori 0 0 
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- la utilizatori profesionali 
(unitati sanitare, unitati 
de invatamant, unitati de 
turism, cabinete de 
infrumusetare, etc) 248 283 

  Recontroale - numar total 2 0 
  Avertismente - numar total 6 15 
  Amenzi - numar total 2 9 
    - valoare totala 6600 7800 
  Suspendare de activitate - numar total 0 0 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 0 

  b) Controale pe produse biocide 

- numar  total (se 
mentioneaza separat, in 
anexa, pe tipuri de 
produse), din care:   123 130 

    
- numar produse 
conforme 122 126 

    
- numar produse 
neconforme 1 4 

  Probe recoltate - numar total 1 1 
   - corespunzatoare 1 1 
    - necorespunzatoare* 0 0 
  Recontroale - numar total 0 1 
  Avertismente - numar total 0 2 
  Amenzi - numar total 1 4 
    - valoare totala 1600 8300 

  Retragere de la utilizare 

- numar produse (se 
mentioneaza separat, in 
anexa, pe tipuri de 
produse) 1 0 

    - cantitate retrasa (litri) 1 0 
    - cantitate retrasa (kg) 0 0 

  
Retragere de la comercializare 
(producator/importator/distribuitor) 

- numar produse (se 
mentioneaza separat, in 
anexa, pe tipuri de 
produse) 0 1 

    - cantitate retrasa (litri) 0 20 
    - cantitate retrasa (kg) 0 0 

  Distrugere 

- numar produse (se 
mentioneaza separat, in 
anexa, pe tipuri de 
produse) 0 1 

    - cantitate distrusa (litri) 0 53 
    - cantitate distrusa (kg) 0 0 
          

7 Articole tratate       
  a) Numar total controale , din care:   14 0 
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    - la producatori 0 0 
    - la importatori 0 0 
    - la distribuitori 14 0 
    - la utilizatori profesionali 0 0 
  Recontroale - numar total 0 0 
  Avertismente - numar total 0 0 
  Amenzi - numar total 0 0 
    - valoare totala 0 0 
  Suspendare de activitate - numar total 0 0 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 0 

  b) Controale pe produse articole tratate 

- numar  total (se 
mentioneaza separat, in 
anexa, pe tipuri de 
produse), din care:   13 0 

    
- numar produse 
conforme in lucru 0 

    
- numar produse 
neconforme 0 0 

  Probe recoltate - numar total 0 0 
   - corespunzatoare 0 0 
    - necorespunzatoare* 0 0 
  Recontroale - numar total 0 0 
  Avertismente - numar total 0 0 
  Amenzi - numar total 0 0 
    - valoare totala 0 0 

  Retragere de la utilizare 

- numar produse (se 
mentioneaza separat, in 
anexa, pe tipuri de 
produse) 0 0 

    - cantitate retrasa (litri) 0 0 
    - cantitate retrasa (kg) 0 0 

  
Retragere de la comercializare 
(producator/importator/distribuitor) 

- numar produse (se 
mentioneaza separat, in 
anexa, pe tipuri de 
produse) 0 0 

    - cantitate retrasa (litri) 0 0 
    - cantitate retrasa (kg) 0 0 

  Distrugere 

- numar produse (se 
mentioneaza separat, in 
anexa, pe tipuri de 
produse) 0 0 

    - cantitate distrusa (litri) 0 0 
    - cantitate distrusa (kg) 0 0 
          

8 Invatamant       

  
a) Numar total controale pe unitati, din 
care:   336 363 
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- unitati pentru 
anteprescolari si 
prescolari  166 157 

    
- unitati de invatamant 
primar si gimnazial 140 137 

    
- unitati de invatamant 
liceal 20 22 

    
- unitati de invatamant 
postliceal 0 0 

    
- unitati de invatamant 
superior (facultati) 0 1 

    
- unitati de invatamant 
special 0 3 

    - ateliere scolare 1 5 

    
- unitati de cazare 
(internate, camine) 3 8 

    
- bloc alimentar propriu 
unitatii 6 27 

    
- bloc alimentar 
externalizat 0 0 

    - unitati de catering 1 2 
    - tabere de odihna 0 0 
    - centre de plasament 0 1 

    
- after school, before 
school 0 0 

  Recontroale - numar total 3 7 
  Avertismente - numar total 26 62 
  Amenzi - numar total 3 10 
    - valoare totala 3000 11000 
  Retragere ASF - numar total 0 1 
  Suspendare de activitate - numar total 0 0 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 0 

  
b) Numar controale pe produs si meniu, 
conform Legii 123, din care: - societati comerciale 5 4 

    - blocuri alimentare 8 25 
    - cantine 0 1 
    - catering 1 3 

    
- after school, before 
school  0 0 

  c) Probe recoltate - numar total 0 0 
    - corespunzatoare 0 0 
    - necorespunzatoare* 0 0 
  Recontroale - numar total 0 0 
  Avertismente - numar total 2 0 
  Amenzi - numar total 0 1 
    - valoare totala 0 1 
  Retragere produse alimentare   0 1000 
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    - kg 0 0 
    - litri 0 0 
          

9 Unitati sanitare, cu exceptia spitalelor       
  Numar total controale, din care:    130 156 

    
- unitati de asistenta 
medicala primara 59 73 

    
- unitati de asistenta 
medicala ambulatorie 19 7 

    
- unitati de asistenta de 
medicina dentara 27 24 

    

- unitati de asistenta 
medicala de urgenta 
prespitaliceasca, din 
care: 12 22 

    - centre de permanenta  10 14 
    - serviciul de ambulanta  2 8 

    
- laboratoare de analize 
medicale  12 15 

    

- unitati de radiologie si 
imagistica medicala (se 
raporteaza numai in 
cazul controalelor 
planificate sau la 
sesizare) 0 0 

    
- societati de turism 
balnear si de recuperare 0 0 

    
- unitati de ingrijiri la 
domiciliu 0 6 

    - unitati medico-sociale 0 2 

    
- unitati de medicina 
alternativa 1 1 

    

- unitati socio-medicale 
pentru varstnici (camine 
pentru batrani) 0 6 

    
- centre socio-medicale 
ale ANPH 0 0 

    

- centre de furnizare de 
servicii pentru 
consumatorii de droguri 0 0 

  Numar probe recoltate: - numar total 0 75 
    - corespunzatoare 0 51 
    - necorespunzatoare* 0 24 
  Recontroale - numar total 14 13 
  Avertismente - numar total 24 45 
  Amenzi - numar total 6 35 
    - valoare totala 19000 25800 
  Retragere ASF - numar total 0 0 
  Suspendare de activitate - numar total 0 0 
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  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 0 
10 Cabinete de tehnică dentară/ 

laboratoare de tehnică dentară și 
cabinete de optică medicală       

  a) Controale cabinete/laboratoare de 
tehnică dentară    0 0 

  Numar probe recoltate: - numar total 0 0 
    - corespunzatoare 0 0 
    - necorespunzatoare* 0 0 
  Recontroale - numar total 0 0 
  Avertismente - numar total 0 0 
  Amenzi - numar total 0 0 
    - valoare totala 0 0 
  Suspendare de activitate - numar total 0 0 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 0 
  b) Controale cabinete de optică medicală   0 0 
  Numar probe recoltate: - numar total 0 0 
    - corespunzatoare 0 0 
    - necorespunzatoare* 0 0 
  Recontroale - numar total 0 0 
  Avertismente - numar total 0 0 
  Amenzi - numar total 0 0 
    - valoare totala 0 0 
  Suspendare de activitate - numar total 0 0 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 0 
          

11  Unitati sanitare cu paturi       

  

a) Numar total de controale integrale in 
spitale (care se fac in cadrul actiunii 
tematice si se verifica toate sectiile si 
compartimentele spitalului)   5 5 

  b) Numar total de controale, din care:   39 9 
    - deseuri periculoase 5 5 

    
- sterilizare si precautii 
universale 5 0 

    - infectii nosocomiale 5 2 
    - bloc alimentar 4 1 
    - spalatorie 2 0 
    - sectii cu diferite profiluri 21 1 

  
c) Numar controale in ambulatoriu 
integrat   1 0 

  Numar probe recoltate: - numar total 120 0 
    - corespunzatoare 111 0 
    - necorespunzatoare* 9 0 
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  Recontroale - numar total 7 10 
  Avertismente - numar total 7 25 
  Amenzi - numar total 13 2 
    - valoare totala 18500 2000 
  Retragere ASF - numar total 0 0 
  Suspendare de activitate - numar total 0 0 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 0 
          

12 Unitati de transfuzii       
  Numar total controale, din care:   3 4 

    
- unitati de transfuzie 
sanguina din spitale 2 3 

    
- centre judetene de 
transfuzie sanguina 1 1 

    
- centre regionale de 
transfuzie sanguina 0 0 

  Numar probe recoltate: - numar total 0 0 
    - corespunzatoare 0 0 
    - necorespunzatoare* 0 0 
  Recontroale - numar total 2 0 
  Avertismente - numar total 0 0 
  Amenzi - numar total 0 1 
    - valoare totala 0 5000 
  Retragere ASF - numar total 0 0 
  Suspendare de activitate - numar total 0 0 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 0 
          

13 Unitati de transplant       
  Numar total controale, din care:   0 2 

    

- unitati acreditate pentru 
activitatea de prelevare 
de tesuturi umane/organe 
umane 0 2 

    

- unitati acreditate pentru 
activitatea de banci de 
tesuturi umane 0 0 

    

- unitati acreditate pentru 
activitatea de utilizatori 
de tesuturi si/sau celule 
umane in scop terapeutic 0 0 

  Numar probe recoltate: - numar total 0 0 
    - corespunzatoare 0 0 
    - necorespunzatoare* 0 0 
  Recontroale - numar total 0 0 
  Avertismente - numar total 0 0 
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  Amenzi - numar total 0 0 
    - valoare totala 0 0 
  Retragere ASF - numar total 0 0 
  Suspendare de activitate - numar total 0 0 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 0 
          

14 Prestari servicii in unitatile sanitare       

  

Nr. controale la operatorii economici 
care presteaza servicii in unitatile 
sanitare de:   1 0 

    - curatenie 0 0 
    - spalatorie 1 0 
    - etc 0 0 
  Recontroale - numar total 0 0 
  Avertismente - numar total 0 0 
  Amenzi - numar total 0 0 
    - valoare totala 0 0 
  Suspendare de activitate - numar total 0 0 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 0 
          

15 Deseuri periculoase       

  
a) colectare, depozitare deseuri 
periculoase - producatori mici 85 42 

    - producatori mijlocii 46 136 
    - producatori mari 10 4 
  b) transport deseuri periculoase   0 3 

  
c) unitati de neutralizare deseuri 
periculoase - unitati sanitare 0 0 

    - societati comerciale 0 1 
  Recontroale - numar total 0 3 
  Avertismente - numar total 10 34 
  Amenzi - numar total 8 13 
    - valoare totala 14100 9400 
  Retragere ASF - numar total 0 0 
  Suspendare de activitate - numar total 0 0 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 0 
          

16 PNDR si POP       

  Numar total controale 

- numar controale (se 
mentioneaza separat, in 
anexa, pe masuri), din 
care: 6 0 

    
- proiecte finantate din 
PNDR 6 0 
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- proiecte finantate din 
POP 0 0 

  Recontroale - numar total 0 0 
  Avertismente - numar total 0 0 
  Amenzi - numar total 0 0 
    - valoare totala 0 0 
  Retragere ASF - numar total 0 0 
  Suspendare de activitate - numar total 0 0 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 0 
          

17 
Cabinete de infrumusetare si saloane 
de bronzare        

  Nr. controale, din care:   8 0 

    
- cabinete de 
infrumusetare 8 0 

    - saloane de tatuaj 0 0 
    - saloane de bronzare 0 0 
  Recontroale - numar total 0 0 
  Avertismente - numar total 0 0 
  Amenzi - numar total 0 0 
    - valoare totala 0 0 
  Suspendare de activitate - numar total 0 0 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 0 
          

18 Apa de imbaiere       
  a) Nr. controale, din care   13 10 
    - zone neamenajate 0 0 
    - zone amenajate 0 0 
    - bazine de inot 1 1 
    - piscine 12 9 
    - stranduri 0 0 

  b) controlul calitatii apei   0 0 

    
- nr. total probe 
recoltate, din care: 17 16 

    corespunzatoare 11 11 
    necorespunzatoare* 6 5 
  c) controlul calitatii nisipului   0 0 

    
- nr. total probe 
recoltate, din care: 0 0 

    corespunzatoare 0 0 
    necorespunzatoare* 0 0 
  Recontroale - numar total 5 5 
  Avertismente - numar total 3 7 
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  Amenzi - numar total 1 0 
    - valoare totala 5000 0 
  Retragere ASF - numar total 0 0 
  Suspendare de activitate - numar total 0 0 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 0 
          
          

19 Alerte rapide        
  Numar alerte, din care:   6 10 
  a) Numar total SRAAF, din care:   3 8 

    
- materiale in contact cu 
alimentul 0 0 

    - suplimente nutritive 2 4 

    
- alimente cu destinatie 
speciala 0 1 

    - aditivi alimentari 0 0 
    - toxiinfectii alimentare 0 0 
    - trichineloza 0 0 
    - altele 1 3 
  b) non aliment (RAPEX), din care :   0 0 
    - cosmetice  2 0 
    - alte produse  0 0 
  c) alte alerte   2 2 
          

20 
Actiuni tematice stabilite de ISS 
judetean - numar actiuni 6 4 

    
- domeniul (cu listare 
separata) 0 1 

          
21 Numar sesizari rezolvate   211 228 

          
22 Actiuni de indrumare si consultanta - numar actiuni 40 43 

          
23 Actiuni comune cu alte autoritati - numar actiuni 9 6 

    
- domeniul (cu listare 
separata) 0 0 

          

24 
Numar comunicate  mass-media (se 
vor transmite prin fax)    0 0 

          

25 
Numar probleme de sanatate 
identificate si modul de solutionare 

- numar probleme de 
sanatate identificate  0 0 

    
- domeniul (cu listare 
separata) 0 0 
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26 Activitatea juridica   0 2 

  

a) Nr. plangeri impotriva proceselor 
verbale de constatare a contraventiei si 
de aplicare a sanctiunii   0 0 

  
b) Nr. de dosare solutionate de 
judecatoria teritoriala in favoarea ISS   0 0 

  
c) Nr. total de dosare solutionate de 
judecatoria teritoriala     0 2 

  din care: 
- in favoarea persoanei 
fizice 0 2 

    
- in favoarea persoanei 
juridice 0 0 
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A. Inspecţii                             

  Producă 
tori 

primari 
2018 

Producători 
primari 
2019 

Producători şi 
Ambalatori 

2018 

Producători şi 
Ambalatori 

2019 

Distribuitori 
şi transporta 

tori 2018 

Distribuitori 
şi 

transportatori 
2019  

Retaileri         
2018 

Retaileri 
2019 

Sectorul 
de 

servicii 
2018 

Sectorul 
de 

servicii 
2019 

Producători 
primari care 
vând direct 

consumatorului 
final 2018 

Producători 
primari care vând 

direct 
consumatorului 

final 2019 

TOTAL 
2018 

TOTAL 
2019 

Numărul de unităţi 13 13 
34 34 18 18 150 150 120 120 49 49 384 384 

Numărul de unităţi 
inspectate 2 

0 8 2 60 3 234 73 0 35 46 15 234 128 

Numărul de acţiuni 
de inspecţie 2 

0 8 2 62 4 242 74 0 37 46 18 242 135 

Din care pe tipuri 
de neconformităţi 
:   

                          

HACCP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Igienă generală 0 
0 0 0 6 0 16 6 0 1 0 1 16 8 

Compoziţie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Microbiologică 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Contaminare (alta 
decât 

microbiologică) 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Etichetare şi 
prezentare 0 

0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 2 1 

Controlul medical 
periodic 0 

0 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 7 0 

Notiuni 
fundamentale de 

igiena 0 

0 1 0 12 0 29 13 0 2 1 1 29 16 

Altele 0 0 0 0 13 1 35 6 0 10 3 3 35 20 
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C 1. Sanctiuni                             
  Producători 

primari        
2018 

Producători 
primari   
2019 

Producători 
şi 

Ambalatori   
2018 

Producători 
şi 

Ambalatori   
2019 

Distribuitori şi 
transportatori   

2018 

Distribuitori şi 
transportatori    

2019 

Retaileri   
2018 

Retaileri   
2019 

Sectorul 
de 

servicii   
2018 

Sectorul 
de 

servicii   
2019 

Producători 
primari care 
vând direct 

consumatorului 
final   2018 

Producători 
primari care 
vând  direct            

consumatorului  
final  2019 

TOTAL  
2018 

TOTAL  
2019 

Numar 
avertismente 0 

0 0 0 2 1 28 17 19 5 6 1 55 24 

Numar amenzi 0 0 1 0 0 0 17 11 11 6 2 2 31 19 

Valoare amenzi 0 
0 3000 0 0 0 15300 12000 21900 11400 6000 11000 46200 34400 

Produse retrase de 
la consum - kg 0 

0 0 0 0 0 39 0 0 5 0 0 39 5 

Produse retrase de 
la consum - litri 0 

0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 

Produse retrase de 
la consum - buc 0 

0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 0 

Numar suspendari 
de activitate 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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