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RAPORT DE ACTIVITATE 

 pentru anul 2021 

 

 

ANALIZA SERVICIILOR MEDICALE DIN JUDETUL GALATI IN ANUL 2021 

 

 

 

1.PROFILUL DEMOGRAFIC SI SOCIAL-ECONOMIC 

 Serviciile de sanatate din Judetul Galati sunt destinate promovarii starii de sanatate si asigurarii asistentei 

medicale a populatiei. 

Judetul Galati este situat in sud-estul Romaniei si este invecinat la nord cu Judetul Vaslui si Judetul 

Vrancea, la sud Judetul Braila si Judetul Tulcea, la est Republica Moldova si Ucraina, si la vest Judetul Vrancea 

si are ca limite urmatoarele coordonate geografice: 

- la nord satul Plesa (latitudine nordica 45025’); 

- la sud Municipiul Galati (latitudine sudica 46010’); 

- la est comuna Oancea (longitudine estica 27020’); 

- la vest comuna Cosmesti (longitudine vestica 28010’); 

Din punct de vedere administrativ - teritorial, Judetul Galati are o suprafata de 446.632 Ha, avand in 

componenta 2 municipii (33.318 Ha), 2 orase (15.033 Ha),  61 comune cu 175 sate componente (398.281 Ha). 

Din numeroasele variabile demografice este de subliniat ca 50,60% din populatie este de sex feminin si 

49,39% de sex masculin. De asemenea prezinta interes faptul ca in urban locuiesc 362.170 locuitori, adica 

57,72%, restul locuind in mediu rural (265.233 locuitori) care reprezinta 42,27% din populatia judetului, care la 

01.07.2021 era de 627.403 locuitori. 

Populatia varstnica este numeroasa, aceasta datorandu-se unei natalitati scazute comparativ cu rata 

mortalitatii. Numarul si ponderea mare a varstnicilor inseamna o nevoie crescuta de servicii medicale, sociale si 

medico-sociale, care ar putea constitui un obiectiv strategic important pentru aceasta zona. 

In cadrul miscarii naturale a populatiei se remarca un decalaj dintre nivelul redus al natalitatii si nivelul 

inalt al mortalitatii mai ales in ultimii ani, fapt care determina un spor natural negativ. 
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NATALITATE 

 TOTAL URBAN RURAL 

2017 4735 2406 2299 

La%0 locuitori 7.52 6.79 8.48 

2018 4679 2525 2154 

La%0 locuitori 7.46 7.05 8.00 

2019 

La%0 locuitori 

4706 2550 2156 

La%0 locuitori 7.52 7.09 8.08 

2020 

La %0 locuitori 

4225 2126 2099 

6.75 5.91 7.87 

2021 4599 2320 2279 

La %0 locuitori 7.33 6.41 8.58 

 

MORTALITATE GENERALA 

 TOTAL URBAN RURAL 

2017 7014 3315 3699 

La%0 locuitori 11.13 9.24 13.65 

2018 7059 3400 3659 

La%0 locuitori 11.25 9.50 13.59 

2019 

La%0 locuitori 

6739 3170 3569 

La%0 locuitori 10.76 8.82 13.38 

2020 

La %0 locuitori 

7491 3784 3707 

11,96 10,53 13,90 

2021 8535 4432 4103 

La %0 locuitori 13.60 12.25 15.44 

 

SPOR NATURAL 

 TOTAL URBAN RURAL 

2017 

La%0 locuitori 

-2279 -879 -1400 

-3.62 -2.44 -5.16 

2018 -2380 -876 -1505 

La%0 locuitori -3.79 -2.44 -5.58 

2019 

La%0 locuitori 

-2033 -620 -1413 

 -3.24 -1.73 -5.30 

2020 

La %0 locuitori 

-3266 -1658 -1608 

-5.22 -4.61 -6.03 

2021 -3936 -2112 -1824 

La %0 locuitori -6.27 -5.84 -6.86 

 

 

Se constata din aceste statistici o mare scadere a sporului natural fata de anul 2020, care e  in continuare 

negativ. 
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Principalele cauze de deces din judet sunt bolile aparatului circulator, tumorile si bolile aparatului digestiv 

– in special ciroza hepatica  aflata in crestere deosebita. De semnalat ca, la decesele prin accidente, se constata 

cresterea ingrijoratoare a sinuciderIlor si omuciderIlor, multe pe fond de consum exagerat de alcool. 

 

 

MORTALITATEA INFANTILA 

 TOTAL URBAN RURAL 

2017 29 13 16 

La%0 nascuti vii 7.99 6.96 9.08 

2018 28 15 13 

La%0 nascuti vii 7.71 7.76 7.65 

2019 

La%0 nascuti vii 

29 12 7 

La%0 nascuti vii 8.11 6.28 10.20 

2020 

La %0 nascuti vii 

30 9 21 

9.82 5.75 14.02 

2021 30 9 21 

La %0 nascuti vii 8.44 5.11 11.71 

 

2. ASPECTE DE MORBIDITATE  

Tuberculoza . Pe teritoriul judetului Galati s-au depistat 191 cazuri noi de TBC, revenind in medie 30.44 

cazuri la 100.000 locuitori. 

 TOTAL URBAN RURAL 

2017 Numar 363 176 187 

La %000 locuitori 57.77 48.29 70.24 

2018 Numar 361 168 193 

 La %000 locuitori 57.54 46.92 71.67 

2019 Numar 

La %000 locuitori 

253 100 153 

 40.40 27.95 56.98 

2020 Numar 

La %000 locuitori 

207 82 125 

33.06 22.81 46.88 

2021 Numar 

La %000 locuitori 

191 95 96 

30.44 26.25 36.13 

Hepatita epidemica . In aceasta perioada s-a inregistrat 1 caz nou de hepatita epidemica cu 2 mai putine 

decat in anul 2020, determinand o incidenta de 0.16 cazuri noi la 100.000 locuitori. 

 TOTAL URBAN RURAL 

2017 Numar 46 13 33 

La %000 locuitori 6.66 3.34 11.06 

2018 Numar 16 5 11 

La %000 locuitori 2.55 1.40 4.08 

2019 Numar 5 4 1 

La %000 locuitori 0.79 1.11 0.37 

2020 Numar 3 3 0 

La %000 locuitori 0.48 0.83 0.00 

2021 Numar 1 1 0 

La %000 locuitori 0.16 0.28 0.00 
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Boli diareice Numarul cazurilor noi depistate de boli diareice a fost de 308, in crestere  fata de anul 2020, 

ceea ce  a determinat o morbiditate de 49.08 cazuri la 100.000 locuitori. 

 

 TOTAL URBAN RURAL 

2017 Numar 804 490 314 

La %000 locuitori 116.98 125.09 106.25 

2018 Numar 809 504 305 

La %000 locuitori 128.96 140.76 113.26 

2019 Numar 

La %000 locuitori 

807 510 297 

 128.87 142.56 110.62 

2020 Numar 

La %000 locuitori 

275 170 105 

43.92 47.30 39.38 

2021 Numar 

La %000 locuitori 

308 198 110 

49.08 54.72 41.39 

  

  

3. BAZA MATERIALA – SERVICII DE SANATATE 

Baza materiala a asistentei medicale a locuitorilor judetului Galati este asigurata de urmatoarele unitati 

sanitare : 

 

Asistenta de specialitate : 

La 31 decembrie 2021 in judetulul Galati functionau 8 spitale cu 2680 paturi  si o sectie exterioara cu 25 

paturi, din care: 

 

In mediul urban :  

Muncipiul Galati:  

 -    Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ,,Sf.Ap.Andrei” - 1197 paturi; 

- Spitalul de Psihiatrie ,,Elisabeta Doamna” - 235 paturi;  

- Spitalul de Pneumoftiziologie - 305 paturi; 

- Spitalul Clinic de Boli infectioase „Cuvioasa Parascheva” - 225 paturi; 

- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ,,Sf.Ioan”- 300 paturi; 

- Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie ,,Buna Vestire” - 105 paturi; 

 

Municipiul Tecuci: 

- Spitalul Muncipal ,,Anton Cincu”-253 paturi 

Oras Tg.Bujor 

- Spitalul Orasenesc Tg.Bujor -60 paturi 

 

In mediul rural: 

- Localitatea Ivesti - Sectia exterioara a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ,,Sf.Ap.Andrei” – 25 

paturi 

 

Asistenta medicala ambulatorie de specialitate este asigurata de urmatoarele unitati sanitare : 

           -  8  ambulatorii integrate 

                          - 6  in  Municipiul  Galati 

                          - 1  in  Municipiul  Tecuci 

            - 1  in  Orasul  Tg.Bujor 

      - 1 Dispensar  policlinic cu  plata  in  Municipiul Galati  
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Asistenta medicala primara: 

- medicina de familie – in Judetul Galati, activitatea de medicina primara este asigurata de 229 

medici de familie, din care  143 in urban  si 86 in rural. 

 

ACTIVITATEA CENTRELOR DE PERMANENTA IN ANUL 2021 

  

În conformitate cu prevederile Ord. M.S./M.A.I. nr. 697/389/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificarile si 

completarile ulterioare, in judetul Galati s-a monitorizat activitatea celor 10 centre de permanenţă, astfel: 

 

Numar 

centre de 

permanenţă 

funcţionale 

în relaţie 

contractuală 

cu CAS, in 

anul 2021 

In 

mediul: 

-rural 

-urban 

Număr 

medici care 

deservesc 

centrele de 

permanenţă 

în mediul: 

- rural 

- urban 

Zona acoperită de 

centrele de 

permanenţă ca 

localităţi şi 

populaţie estimata 

in mediul: 

- rural 

- urban 

Număr centre de 

permanenţă care 

funcţionează în 

spaţii puse la 

dispozitie de 

autorităţile 

locale în mediul: 

-rural 

-urban 

Număr centre de 

permanenţă care 

funcţionează în 

cabinetele 

medicilor de 

familie în 

mediul: 

-rural 

-urban 

10 
-rural:  7 

-urban:  3 

-rural: 43 

-urban: 32 

- rural: 29 localitati 

cu un total 

populatie estimata 

de  

92 000 

- urban: 2, cu total 

populatie estimata 

de 250 000  

-rural: 3 

-urban: 3 

-rural: 4 

-urban: 0 

S-a asigurat continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă la un 

număr de 34404 pacienţi, din care: 

- numarul de bolnavi care s-au prezentat in centrul de permanenta in zilele lucratoar 

=  21328 

- numarul de bolnavi care s-au prezentat in centrul de permanenta in zilele 

nelucratoare =13076 

S-a eliberat bilet de trimitere către alte specialităţi la un nr. de 414 bolnavi, s-a asigurat tratament la sediul 

centrelor de permanenta pentru un numar de 27373 pacienti, s-a solicitat ambulanta de transport sau interventia 

unui echipaj de urgenta pentru un numar de 181 pacienti. 
 

1. DSP Galati a continuat sa desfasoare actiuni, conform cerintelor MS, in derularea proiectului  

“Cresterea calitatii actului medical in zonele rurale prin implementarea unui sistem informatic de 

telemedicina” in Judetele Braila, Galati si Tulcea. 

Proiectul este parte din strategia Ministerului Sanatatii de dezvoltare a serviciilor medicale asigurate 

populatiei, strategie adoptata de catre mecanismele nationale si europene, in baza careia sunt asigurate fonduri 

din finantarile europene, atat pentru implementarea acestui proiect cat si pentru extinderea lui la nivel national. 

Prin acest proiect 60 de cabinete ale medicilor de familie din judetul Galati au fost dotate cu echipamente 

medico-informatice inca din anul 2015 (cu cate un monitor de semene vitale, un electrocardiograf, un spirometru 

si un analizor de tip point of care, precum si 6 ecografe portabile). Pentru toata aparatura distribuita s-au incheiat 

contracte de comodat cu fiecare dintre structurile medicale parte din proiect, iar ulterior au fost intocmite acte de 

predare/preluare de echipamente de la medici iesiti din sistem, prin deces sau pensionare, informandu-se in acest 

sens Ministerul Sanatatii (in prezent 5 astfel de echipamente se afla in magazia DSP Galati). 
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La finele anului 2020 au fost finalizate testele de functionalitate SIT la care au fost cooptati sa participe atat 

medici de familie din proiect cat si medici specialisti; s-a realizat interconectarea SIT cu sistemul SIU al CNAS; 

s-au comunicat adrese tuturor spitalelor si medicilor de familie, parte din program, in vederea inrolarii lor in 

testele de functionalitate, in webinariile organizate de MS cat si cu privire la aparitia legislatiei specifice, respectiv 

Ordonanta 196/2020 privind serviciul de telemedicina, astfel incat acesta sa poata fi utilizat in 2021, pe parcursul 

pandemiei.  

Adaugam ca, proiectul a prevazut inca de la inceputul sau distribuirea unor console, ce constau in 

echipamente medico-informatice destinate medicilor specialisti din cadrul unitatilor sanitare din judetul Galati. 

Medicii specialisti, avand una din specialitatile: diabetologie, cardiologie, pneumologie, nefrologie, 

endocrinologie, psihiatrie, gastroenterologie, neurologie, reumatologie, dermatologie, boli interne, pediatrie, 

infectioase, hematologie, oncologie, recuperare medicala, ortopedie, urologie, ORL, paliatie (criteriile MS),  in 

urma sesiunilor initiale de instruire au obtinut un certificat care le-a asigurat includerea in programul de 

telemedicina. S-au incheiat contracte de comodat pentru echipamentele distribuite de MS cu 4 dintre spitalele 

galatene care au aderat la proiect, in forma scrisa, prin medicii specialisti incadrati in structurile proprii. In anul 

2020 medicii specialisti care fac parte din program, din cele 4 spitale beneficiare ale consolelor, au fost cooptati 

in sesiuni de instruire on-line de catre MS, prin DSP Galati, cat si in testele de functionalitate ale SIT. 

Pe parcursul anului 2021 a fost informat Ministerul Sanatatii cu privire la stadiul derularii programului si 

dificultatile intampinate de medici.    

Obiectivele specifice: 

✓ Realizarea la nivelul medicului de familie a managementului bolilor cronice cu impact major 

asupra populației, cu sprijinul medicilor specialiști interconectați prin sistemul de telemedicină; 

✓ Furnizarea prin intermediul telemedicinii de servicii medicale de specialitate ambulatorii post 

spitalizare pacienților externați din spitale; 

✓ Facilitarea cu ajutorul soluțiilor de telemedicină a accesului populației din zona rurală la servicii 

ambulatorii de specialitate; 

✓ Expertiză medicală disponibilă în mod egal si uniform calitativ, independent de locul unde trăieşte 

pacientul (cetățeanul); 

✓ Oferirea către pacienți (cetățeni) de  informații prompte, corecte, coerente si complete precum şi 

de servicii de calitate; 

✓ Îmbunătățirea calității deciziilor medicale prin asigurarea unei mai mari disponibilităţi a 

informațiilor existente despre pacienţi (cetățeni), precum si a posibilitatii consultarilor operative intre medicii de 

familie si cei specialisti; 

✓ Posibilitatea substanțial îmbunătățita de acces la facilitatea „o a doua opinie”, indispensabila in 

situații medicale mai puțin obișnuite. Utilizarea raționala a potențialului (cunoștințe si experiența) al medicilor 

specialiști; 

✓ Îmbunătățirea eficienței și productivității serviciilor de sănătate prin reducerea muncii 

administrative de rutină, datorată informațiilor existente în format electronic; 

✓ Asigurarea unei pregătiri continue a personalului medical; 

✓ Asigurarea utilizării adecvate a resurselor locale şi regionale. 

 

Sistemul Informatic de Telemedicina reprezinta un centru de servicii informatice capabil să deservească 

furnizorii de servicii medicale  (medici de familie si medici specialisti) din zonele rurale,  in conditiile pandemiei 

SARS-Cov-2, odata cu aparitia Ordonantei 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu privire la serviciile de telemedicina. SIT asigură creşterea accesibilităţii la 

servicii medicale a persoanelor din zonele rurale, din zonele geografice mai puţin accesibile sau din zonele care 

înregistrează deficit în ceea ce priveşte asigurarea asistenţei medicale de specialitate în anumite specialităţi 

clinice, respectiv în asigurarea investigaţiilor medicale anatomopatologice şi radiologice. 
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DEPARTAMENTUL DE SUPRAVEGHERE IN SANATATE PUBLICA 

 

 

COMPARTIMENT  SUPRAVEGHERE  EPIDEMIOLOGICA  SI  CONTROL  BOLI 

TRANSMISIBILE 

 

Compartimentul asigura supravegherea si controlul bolilor transmisibile pe  judetul Galati, coordoneaza 

si deruleaza  5 programe nationale de sanatate.  

Activitatea compartimentului se desfasoara in 2 puncte:  

1. Compartimentul Supraveghere si Control Boli Transmisibile din cadrul Departamentului de 

Sanatate Publica, str. Traian, nr. 19, Galati cu o incadrare de 7 persoane, personal contractual din urmatoarele 

categorii profesionale: 1 medic primar epidemiolog; 1 medic specialist epidemiolog; 

5 asistenti igiena din care 1 pe depozitul antiepidemic. 

2. Cabinetul Port Frontiera Galati din str. Portului, nr. 55, Galati, cu o incadrare de 5 persoane, 

personal contractual, asistenti de igiena. 

3. Pe perioada starii de alerta, au fost angajati 20 asistenti medicali  care asigura activitatea in punctele de 

trecere frontiera (Vama Giurgiulesti si Vama Oancea), ISU si alte activitati legate de supravegherea infectiilor 

Sars Cov 2; 

Activitatea compartimentului pe  anul 2021 a constat in coordonarea, implementarea si derularea la nivelul 

judetului Galati a  activitatilor specifice din cadrul Programelor Nationale de Sanatate in vederea realizarii 

obiectivelor din Programul naţional de vaccinare (PNV), Programul de supraveghere şi control al bolilor 

prioritare, Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV, Programul naţional de 

supraveghere şi control al tuberculozei si  Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor 

asociate asistentei medicale (IAAM), precum si in aplicarea si implementarea RSI 2005. 

I. Activitati desfasurate pe Programele Nationale 

 A. Activitatile pentru realizarea Programului naţional de vaccinare (PNV) in 2021 s-au desfasurat in 

conformitate cu Ord. MS nr. 377/2017 “Normele Tehnice de Realizare a Programelor Nationale de Sanatate 

pentru anii 2018-2019” : 

1. S-au intocmit  referate în vederea încheierii contractelor cu 237 cabinete medicina de familie si 4  unitati 

de ingrijiri medicale cu paturi, prevăzute la punctul B din anexa nr. 9 la Normele tehnice, pentru serviciile de 

vaccinare acordate în cadrul Programului naţional de vaccinare, respectiv din anexa nr. 11 la Normele 

tehnice, pentru furnizarea vaccinurilor achiziţionate prin licitaţii publice organizate la nivel naţional.  

2. S-a asigurat colectarea datelor de imunizare, indrumarea si coordonarea activitatilor privind 

Calendarului National de Vaccinari, de la 237 cabinete medicina de familie, 4  unitati de ingrijiri medicale cu 

paturi.            

3. S-a asigurat colectarea  si verificarea datelor privind : 

 necesarul de material biologic; 

 catagrafii lunare; 

 catagrafii la vaccinarile restante; 

 repartitia  lunara de material biologic ; 

 registrele de imunizari; 

4. S-a monitorizat lunar  acoperirea vaccinala pe fiecare Cabinet Medical Individual – medicina de familie 

cu centralizarea datelor pe judet, s-au analizat si s-au transmis machete la CRSP Iasi, CNSCBT Bucuresti. 

5. S-au colectat si centralizat  datele  privind consumul de vaccin lunar de la furnizorii de servicii medicale 

si s-au raportat catre CRSP Iasi, MS / CNCBT. 

6. S-au organizat campanii de vaccinare optionala : 

Vaccinarea anti HPV a fetitelor din grupele de risc. 
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7. Asigurarea preluarii transportul si depozitarea vaccinurilor de la Unifarm Bucuresti, FARMEXIM la 

Depozitul antiepidemic D.S.P. Galati, precum si redistribuire vaccinuri intre DSP-uri, conform ordinelor de  MS. 

Nr. actiuni de preluare vaccin = 18 preluari (vaccin BCG, vaccin AHB, vaccin Adacel, vaccin 

Tetraxim, vaccin Hexacima,vaccin Prevenar,vaccin RRO vaccin Gardasil,  vaccin gripal- Vaxigrip Tetra, 

vaccin gripal Influvac Tetra ) ; 

8. In cadrul Programului National de Vaccinari, in judetul Galati au fost administrate urmatoarele 

vaccinuri: 

3140  - administrari vaccin hepatitic B pediatric; 

9391 - administrari vaccin DTPa – VPI- Hib – HB; 

9192 - administrari vaccin pneumococic; 

2000  - administrari vaccin dTPa ;  

2702 - administrari vaccin DTPa – VPI;  

5771  - administrari vaccin RRO; 

2987  - administrari vaccin BCG; 

  441  - administrari vaccin HPV; 

50885 - administrari vaccin gripal  

9. CSCBT a monitorizat, investigat si supravegheat Reactiile Adverse Postvaccinale raportate de furnizorii 

de servicii medicale, conform metodologiei in vigoare. 

10. S-a evaluat acoperirea vaccinala semestriala si s-a monitorizat  recuperarea lunara  la vaccinarile 

restante a tuturor copiilor inscrisi sau neinscrisi pe liste, scolarizati sau nu. 

11. Lunar Compartimentul de Supraveghere Epidemiologica si Control Boli Transmisibile a asigurat 

verificarea si validarea inregistrarii corecte si complete a vaccinarilor in RENV, pe formularele standard si a 

intocmit referate pentru decontarea serviciilor de vaccinare.  

12. Lunar s-a asigurat instruirea personalului sanitar vaccinator si ori de cate ori a fost nevoie privind 

modul de: administrare  vaccin, transport, depozitare in spatiu frig si monitorizarea acestuia, raportare realizari si 

RAPI, precum si introducere date in RENV.  

 

13. Acoperirea vaccinala  

 

 AV (%) BCG1 AV (%) HB3 AV (%) DTPa3 AV (%) VPI3 AV (%) ROR1 

JUDET 

  12 

luni 

 24 

luni 

  12 

luni 

 24 

luni 

  12 

luni  24 luni 

  12 

luni  24 luni 

  12 

luni 

 24 

luni 

GALATI 92,79 97,31 59,27 84,84 62,04 85,33 62,04 85,33 59,55 87,53 

 

Acoperirea vaccinala la BCG la varsta de 24 luni a fost de (97.31 %) peste valoarea recomandata de OMS (95 

%); 

Acoperirea vaccinala la HB la 24 luni a fost de 84.84 %, sub valoarea recomandata de OMS (95%); 

Acoperirea vaccinala la VPI este  85,33% fata de 91,48% in 2020; 

Acoperirea vaccinala la ROR la varsta de 24 luni este  87,53% fata este  93,68,29% in 2020; 

Acoperirea vaccinala la DTPa la varsta de 24 luni este de 85.33 % fata de 91,48% in 2020. 

Ponderea motivelor nevaccinarii corespunzatoare din numarul total de copii nevaccinati o reprezinta: 

neprezentarea, refuzul parintilor, contraindicatiile medicale si plecati in strainatate. 

Analiza indicatorilor de eficienta: 

 Indicatorul  de eficienta,  costul mediu/vaccinare   este de 67,17 fata de cel reglementat de 65 lei din cauza  

preturilor de achizitie al vaccinurilor (ex.Hexacima, Tetraxim, Prevenar) . 

B.  Programul national de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare  in 2021 s-a desfasurat 

in conformitate cu Ord. MS nr. 377/2017 “Normele Tehnice de Realizare a Programelor Nationale de Sanatate 

pentru anii 2018-2019” : 
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In anul  2021 s-au realizat urmatoarele activitati: 

1. Colectarea zilnica si saptamanala, validarea, analiza, interpretarea si raportarea datelor privind 

cazurile de boli transmisibile conform HG 589/2007 si Ord. MS nr.1466/2008 si a metodologiilor specifice de la 

toti furnizorii de servicii medicale, 237 cabinete medicina de familie, 10 unitati de ingrijiri medicale cu paturi si 

23 de cabinete scolare. 

2. Colectare, validare fise unice/specifice, inregistrare  in baza de date  nationala si raportarea bolilor 

transmisibile, astfel:  2 cazuri de infectie pneumococica;  216 cazuri TBC; 338 cazuri BDA;  37 cazuri 

salmoneloze;  186 cazuri varicela;  11 cazuri giardioze; 12 cazuri scabie; 1 caz erizipel, 1 caz HVB, 1 caz boala 

lyme, 2 cazuri leptospiroza, 2 cazuri scarlatina, 1 caz meningita bacteriana, 2 cazuri meningita virala,4 cazuri 

TIA,  25 cazuri sifilis recent; ICD 252; IAAM 569. 

3. Supravegherea si raportarea saptamanala pe grupe de varsta a evolutiei IACRS, gripei si a 

pneumoniilor precum si a deceselor prin aceste afectiuni, conform metodologiei: 

Numar IACRS = 37.776; 

Numar IACRI =    3.972; 

Numar pneumonii virale = 840;  

Numar gripe = 3; 

Numar probe exudat nazo-faringian =  0;  

4. Validare probe biologice (hemoculturi, coproculturi) si organizare transport catre Institutul Cantacuzino 

Bucuresti pentru confirmare/infirmare cazuri. 

Numar probe verificate si trimise =  6; 

5. Efectuarea anchetelor epidemiologice si aplicarea masurilor de control (vaccinarea contactilor, 

chimioprofilaxie) in  focare de boli transmisibile: varicela. 

6. Asigurarea feedback - ului informational privind confirmarea cazurilor cu furnizorii de servicii 

medicale.   

7. Instruiri scrise privind atributiile furnizorilor de servicii medicale pe  metodologii de supraveghere boli 

transmisibile si alerte.  

8. Colectarea, centralizarea si raportarea datelor pe dari de seama lunare si trimestriala  cu raportare 

numerica si nominala: 

  - 12 dari de seama lunare privind bolile infectioase si parazitare; 

  - 4 dari de seama trimestriala; 

9. Colectarea, validarea datelor privind completarea “Rapoartelor statistice lunare pe boli 

transmisibile, pe grupe de varsta, medii” si transmitere la CRSP Iasi si INSP Bucuresti.  

10. Evaluarea stocuri din depozitul antiepidemic pe medicamente, vaccinuri, dezinfectante, materiale 

sanitare, echipamente de protectie, in vederea reinnoirii si completarii rezervei antiepidemice pentru  interventii 

in situatii de calamitati naturale si focare de BT.   

11. S-au verificat in teren alertele internationale transmise,  s-au raportat date si s-au aplicat masuri de 

control. 

12. Implementarea RSI 2005 la nivelul Cabinetului Port Frontiera Galati.  

Activitatea pe anul 2021, a constat in: 

  - nr. imunizari antiamarilice = 7 ; 

  - nr. certificate de scutire control sanitar eliberate = 110 ; 

  - nr. nave controlate  = 1830; 

  - nr. persoane controlate = 14.016 ;  

13. Schimb de informatii cu alte DSP – uri, cu DSVSA Galati, cu reteaua DV si TBC pe probleme de 

validari cazuri, focare, etc.      

14. S-a asigurat colectarea, validarea datelor si transmiterea fiselor unice si specifice a cazurilor cu  ITS: 

  Nr. fise unice sifilis recent validate = 25 

  Nr. fise specifice sifilis recent  validate = 25 

  Nr. fise specifice sifilis tardiv = 0 

  Nr. fise unice si specifice  gonoree = 0 
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  Nr. focare anchetate  de  sifilis = 0 

Supravegherea infectiilor cu SARS – COV 2  

1.  Raportarea in platforma STS a rezultatelor pozitive pentru SARS -COV 2  

         Nr total confirmati = 27.733; 

2. Intocmirea deciziilor de izolare/carantina la domiciliu pentru contactii cazurilor confirmate si a celor 

sositi din zone cu risc: 

     Nr. total decizii carantina  = 10.109; 

     Nr. total decizii izolare  =       5.692; 

     Nr. persoane monitorizate zilnic de medicii de familie = 10.336; 

3.  Investigarea epidemiologica a cazurilor confirmate ( anchete epidemiologice) cu izolarea acestora la 

domiciliu, in spitale suport de faza I si II; 

      Nr. anchete epidemiologice = 27.733;  

4. Investigarea epidemiologica a focarelor cu 3 cazuri, testarea in focare si raportarea la CNSCBT, CJCCI, 

Prefectura; 

      Nr focare = 42 ( in unitati sanitare, focare de familie, centre rezidentiale copii/varstnici, unitati de invatamant); 

5. Colectarea zilnica, validarea si raportarea la CNSCBT a datelor privind decesele inregistrate prin covid  

      Nr decese anchetate = 1171; 

6. Colaborarea cu toti furnizorii de servicii medicale pe implementare metodologii, HG, Ord., MS; 

7. Evaluarea riscului de raspandire a infectiei cu virusul SARS- COV 2  in scopul instituirii masurii de 

carantina zonala in localitatile in care s- a depasit pragul de alerta de 3 cazuri la mia de locuitori conform 

procedurii INSP. 

8. Corespondenta cu Insitutiile abilitate (Politie, Prefectura, CJCCI, CNSCBT, MS) pe date statistice si 

cazuri; 

9. Implementare legislatie in punctele de trecere frontiera terestra cu chestionare si  instituirea masurilor 

de carantina; 

10. Recolte de probe biologice  la categoriile prioritizate de Metodologiile in vigoare: 

      Nr. probe =  454; 

11. Evaluarea necesarului de materiale sanitare, de laborator echipamente de protectie si substante biocide;  

12. Implementare vaccinare impotriva Covid 19 

Nr. persoane vaccinate = 23288 vaccin ARN Moderna,  20830 vaccin Astrazeneca, 285253 vaccin 

Pfizer, 45218 vaccin Johnson); 

-demararea activitatilor de vaccinare pentru grupele populationale; 

-autorizarea si organizarea in vederea functionarii centrelor de vaccinare fixe , mobile, drivethrough, cabinete 

medicina de familie; 

- recrutare si intocmire grafice de lucru saptamanale pentru tot personalul participant la  vaccinare; 

- instruirea  personalului medico-sanitar participant cu privire la: 

- procedurile de echipare/dezechipare, 

- proceduri  de vaccinare in functie de  tip de vaccin (tehnica de injectare, doze si mod de 

administrare, contraindicatii, depozitare vaccin );  

- managementul stocurilor si al pierderilor, 

- atitudinea in cazul aparitiei socului anafilactic; 

- monitorizare, investigare si raportate RAPI, 

   - managementul deseurilor biologice,  

- procedura  privind introducere date vaccinare in RENV (inregistrare, editare, adaugare RAPI).  

13. Organizare echipe mobile de vaccinare : 

Catagrafierea si mobilizarea persoanelor eligibile; 

Programare data de vaccinare si rapel; 

Verificare acte identitate; 

Formare echipa vaccinatoare (medic, asistent, registrator, sofer); 

Instruire echipa vaccinatoare; 
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Verificare inregistrare RENV  

Colaborare continua cu personalul din centre pentru orice problema intampinata; 

Colaborare permanenta cu personalul din Primarii, Prefectura, STS, MAI, MAPN, etc; 

Informare sefi coordonatori campanie de vaccinare cu privire la toate problemele sesizate de personalul 

din centrele de vaccinare; 

C. Activitati derulate pe Programul de supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA, au fost : 

1. Colectarea lunara de la laboratoarele private  si de stat, a datelor privind testarea HIV pe grupe de risc si de 

varsta, centralizarea si raportarea lor. 

  Nr. actiuni colectare  pe anul 2021 = 12 (15 laboratoare/luna);  

2. Colectarea fiselor de supraveghere HIV, validarea datelor, centralizarea si raportarea la Comisia de Lupta 

AntiSIDA din cadrul Institutului Matei Bals Bucuresti. 

3. S-a asigurat  testarea HIV a gravidelor la nivelul laboratorului propriu, in anul 2021: 

Nr. teste Elisa efectuate la gravide = 4.  

4. S-a asigurat testarea HIV pentru depistarea infectiei HIV/SIDA in populatie in grupele la risc, la alte 

categorii in scop diagnostic, conform metodologiei:     

  Nr. testari HIV in populatie pe anul 2021 = 287. 

5. Raportarea indicatorilor fizici si de eficienta pe anul 2021, pe programul HIV/SIDA. 

6. S-a asigurat distributia testelor rapide de screening pentru testarea infectiei HIV / SIDA la nivelul maternitatilor. 

 Nr. activitati = 6( 600 teste rapide HIV distribuite); 

7. Colectare date privind  accidentele post expunere la produse biologice, validare, raportare, monitorizare 

periodica cu laboratorul: 

 - Nr. monitorizari cu laboratorul la persoane cu accidente postexpunere = 25 ;     

D. Programul de supraveghere şi control al tuberculozei: 

1. S-a  asigurat testarea HIV pentru pacientii suspecti/confirmati cu TBC, internati in unitatile de profil; 

2. S-a asigurat investigarea focarelor TB cu peste 3 cazuri, validarea lor si raportarea la INSP si CNSCBT. 

- Nr. focare TB = 0  

3.Monitorizarea derularii programului la nivel judetean in colaborare cu reteaua de pneumoftiziologie si 

raportarea indicatorilor. 

E. Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistentei medicale (IAAM) 

1. Colectarea datelor ( fise si machete specifice) la cazurile de  infectii asociate asistentei medicale de la unitatile 

sanitare cu paturi, validarea si transmiterea lor la CRSP Iasi. 

   Nr. IAAM validate, raportate = 569  

Activitati de avizare si autorizare sanitara  

Nr. activitati de evaluare a obiectivelor cu profil medical in vederea autorizarii sanitare (inclusiv viza anuala) 

=100; 

Nr. notificari pentru conformarea proiectului la normele de igiena  si sanatate publica = 33. 

 

COMPARTIMENT  EVALUARE FACTORI DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA DI MUNCA 

 

COLECTIV IGIENA MEDIULUI 

 

In conformitate cu prevederile Ordinului M.S.1030/2009, cu modificarile si completarile ulterioare in  

anul 2021 au fost eliberate 36 autorizatii sanitare de functionare, 93 vize ASF, 554 notificari, toate cu intocmire 

de procese verbale in vederea certificarii conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica, la solicitarea 

agentilor economici. 

In cadrul biroului de igiena mediului s-au derulat urmatoarele activitati din  cadrul Domeniului 1, al 

Programului national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca (PN II):        

I. Supravegherea calitatii apei potabile 

In anul 2021, au fost prelevate, un numar de 1699 probe de apa de la statiile de apa si consumatori, unitati 

de industrie alimentara, fantani si puturi forate, bazine de inot. 
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Din totalul de 1699 probe, 522 probe au fost recoltate din mediul urban si 1177 probe din mediul rural. 

Din probele recoltate de la statiile de apa si consumatorii din mediul urban nu au fost  necorespunzatoare 

chimic si bacteriologic. 

Din cele 1177 probe recoltate din mediul rural, 2 au fost necorespunzatoare chimic. Probele 

necorespunzatoare chimic s-au inregistrat la Statia de apa Furcenii Vechi, care prezinta depasiri la fier, turbiditate, 

amoniac.  Statia de apa Furcenii Vechi este in Proiectul Regional de Dezvoltare  a Infrastructurii de Apa si Apa 

Uzata din judetul Galati in perioada 2014-2020- faza finala. 

In judetul Galati sunt 106 statii de apa. Cu toate primariile din mediul rural si cu producatorii de apa s-au 

incheiat contracte de monitorizare  de control si de audit a calitatii apei potabile. 

In termen de 15 zile de la data recoltarii probelor transmitem primariilor locale si producatorilor de apa 

buletinele de analiza si recomandari in cazul cand sunt neconformitati ale probelor recoltate. 

In conformitate cu prevederile Legii 458/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost prelevate 

si analizate 26 de probe de apa din fantani si izvoare. Din acestea probe 14 au fost necorespunzatoare chimic prin 

depasiri ale indicatorilor nitriti, nitrati si 15 necorespunzatoare bacteriologic. Pentru fantanile cu depasiri la nitriti, 

nitrati s-au dispus primariilor locale si cabinetelor medicale individuale urmatoarele masuri: 

      a.  informarea populatiei privind riscul asupra starii de sanatate; 

      b. inscriptionarea fantanilor cu litera N cu vopsea neagra; 

      c. intocmirea de catre dispensarele medicale de procese verbale cu gravidele si familiile cu copii 0-1 an prin 

care li se indica o sursa de apa potabila alternativa. Pentru fantanile necorespunzatoare bacteriologic s-a dispus 

primariilor dezinfectia cu substante clorigene. 

In anul 2021 s-au recoltat 2 probe de apa din unitati de productie alimentara care au fost corespunzatoare 

chimic si bacteriologic. 

II. Monitorizarea cazurilor de methemoglobinemie acuta infantila, generata de apa de fantana 

In anul 2021 nu s-au inregistrat cazuri de methemoglobinemie acuta infantila. Anual  se transmit Cabinetelor 

medicale individuale recomandari privind inchierea de procese verbale cu gravidele si familiile cu copii 0-1 an 

privind sursele de apa potabila ce pot fi folosite. 

III. Monitorizarea starii de sanatate a populatiei in expunerea la poluantii atmosferici iritanti si cancerigeni 

Culegerea datelor, referitoare la poluantii iritanti si cancerigeni din aerul atmosferic  s-a realizat in colaborare cu 

APM si DSP iar a celor de morbiditate de la biroul de statistica al DSP Galati. Raportarea finala s-a realizat 

conform machetei tip din metodologie. 

IV. Monitorizarea intoxicatiilor acute cu CO, bauturi alcoolice, substante de abuz, ciuperci, plante, alte 

produse toxice 

In judetul Galati s-au inregistrat 53 de cazuri de intoxicatii acute cu CO, substante de abuz, ciuperci, plante, alte 

produse toxice in anul 2021. Se primesc date de la Medicina legala, unitati de primire-urgenta din Galati si Tecuci.  

V. Monitorizarea apelor potabile imbuteliate- altele decat apele minerale sau apele de izvor 

In anul 2021 la nivelul judetului nu am avut producatori de apa imbuteliata. 

VI.Metodologie privind inspectia modului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala 

Conform metodologiei si a legislatiei se colecteaza  lunar datele de la unitati sanitare cu paturi, serviciile de 

ambulanta, centrul judetean de recoltare a sangelui si medicina legala si se transmit trimestrial si anual date 

statistice privind gestionarea deseurilor medicale din unitatile sanitare catre CRSP Iasi si INSP Bucuresti. 

VII.   Prestatii si servicii de sanatate publica in domeniul sanatatii in relatie cu mediul 

S-au incheiat contracte de prestari servicii in vederea monitorizarii calitatii apei produse, distribuite, respectiv 

utilizate in scop potabil cu: 

- producatorii si/sau distribuitorii de apa potabila-106 contracte de monitorizare de audit si 40 contracte de 

monitorizare de control: 

- spitale/ unitati medico-sociale- 13 contracte; 

- centrul de Azilanti- 1 contract; 

-bazine de inot alimentate cu apa potabila- 3 contracte; 

-pentru apa uzata-1 contract (incheiat cu Spitalul judetean Sf. Apostol Andrei)            

VIII. Determinari la solicitare 
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La solicitarea beneficiarilor au fost efectuate:  

   - determinari de noxe aer, depuneri atmosferice = 10 

   - determinari sonometrice = 194 

   - rapoarte incercari ape reziduale = 54  

                                                   

LABORATOR IGIENA RADIAȚIILOR IONIZANTE 

 

Laboratorul de Igiena Radiațiilor Ionizante Galați are arondate județele Galați, Brăila, Vrancea, pe raza cărora își 

desfașoară activitatea.  

Personalul expus profesional din laborator: 1 medic, 1 chimist, 1 fizician, 2 asistenti igienă,            1 asistent 

laborator, 1 conducător auto. 

• funcționează în baza Autorizației sanitare de utilizare nr. 306-43/29.04.2015 vizată la data de 09.07.2021 

(emisă de către DSP Galați) și a Autorizației de utilizare nr. RP31/2021 emisă de către CNCAN, 

Autorizației de transport materiale radioactive nr. 17/2020 valabilă până la 03.11.2025 (emisă de către 

CNCAN);  

• este desemnat ca laborator notificat de încercări, Certificat de desemnare ca Laborator Notificat de 

Încercări nr. LI 1732/2019, valabil până la 13.08.2022, (emis de către CNCAN); 

• este înregistrat la M.S. ca laborator care efectuează monitorizarea apei potabile, Certificat de înregistrare 

nr. 645/2021 în curs de evaluare în vederea reînnoirii valabilității certificatului; 

• este acreditat RENAR, Certificat de acreditare nr. 1196/05.11.2019, valabil pînă la 4.11.2022. 

                                                           

I.Pe teritoriul arondat LIRI Galați sunt în evidență un nr. de 140 unitati cu 353 instalatii avizate și autorizate 

sanitar, după cum urmează: 

- 126 unitati cu 301 instalatii în domeniul medical (60/141 – Galați, 34/78 – Brăila, 32/82 – Vrancea) 

- 14 unitati cu 52 obiective în domeniul nemedical (11/39 – Galați, 2/5 – Brăila, 1/8 – Vrancea) 

Pe teritoriul arondat LIRI Galați sunt utilizate și monitotizate din punct de vedere al conținutului radioactiv:  

-în Galați: 6 ZAP-uri mari și 112 de instalații de alimentare cu apă potabilă,  

-în Brăila: 3 ZAP-uri  si 2 agenți economici cu stații proprii de potabilizare apă, 

-în Vrancea: 7 ZAP-uri mari, 82 instalatii de alimentare cu apa potabila. 

Conform Planului Național II-Programul Național de Monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață 

și muncă și a Ord. MS 381/2004, modificat și completat cu Ordinul M.S. 1045/2010, LIRI Galați a efectuat 

următoarele activități în anul 2021: 

- număr de instalatii Avizate sanitar de  amplasare/construire/încetare de activitate/conservare/ 

dezafectare = 65 

- număr de instalatii noi, Autorizate sanitar de utilizare și de transport = 110 

- număr instalatii vizate sanitar (anual sau la 2 ani) = 184 

- număr măsurători dozimetrice la 1 m de sol = 2600 

- număr controale igienico-sanitare = 430 (231 – Galați, 106 – Brăila, 93– Vrancea) 

- număr Rapoarte de încercari – Măsurători dozimetrice = 399 

- număr Rapoarte de încercari- radiometrice, radiochimice, DETR, spectrometrice = 146 

 

Obiective/Realizari:  

II. Activitatea LIRI s-a desfășurat după “Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul 

de viață și de muncă“  

A.Obiectivul - Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi 

din mediul de viaţă şi muncă  

DOMENIUL  2) Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante 

2.1.1. Radioprotecţia în expunerea medicală la radiaţii ionizante: 

2.1.1.1. Monitorizarea radioprotecţiei pacientului în expunerea medicală la radiaţii ionizante; 
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1. Raportare efectuata catre Centru Regional de Sănătate Publică București – Laboratorul de Igiena 

Radiațiilor 

- Conf. Ord. MS 1255/2016 pentru aprobarea Normelor privind inregistrarea, centralizarea si raportarea 

informaţiilor privind expunerea medicală a populației la radiații ionizante, se efectuează raportare semestrială, 

privind dozele de radiații primite de pacienți.  

- Număr de expuneri medicale la radiații ionizante trimestrul I, II, III, IV: pe trim. I - 1620999, trim. II 123074, 

trim. III -139187, trim. IV in curs de realizare. 

2.1.1.2. Supravegherea expunerii personalului medical la radiaţii ionizante  

S-au monitorizat un număr total de 704 de expusi profesional la radiații ionizante, jud. Galati, Braila, Vrancea, 

din care: 

- masculin =217 

- feminin = 487 

2.1.1.5. Supravegherea nivelurilor de referință în diagnostic în expunerile medicale la radiații ionizante.  

Raportarea s-a efectuat pe data 30 iulie 2021, catre INSPB-CRSP pentru: 

• pacienții pediatrici (0-18 ani), examinați în perioada februarie - martie 2021, pe grupă de vârstă și gen, 

pentru fiecare tip de examinare pentru radiologia convențională (radiografii, fluoroscopii, dentare, tomografie 

computerizată, radiologie intervențională cardiologică și non-cardiologică, medicină nucleară de diagnostic).  

• pacienții adulți (peste 19 ani), examinați în perioada februarie - martie 2021, pe grupă de vârstă și gen, 

pentru practicile de radiologie intervențională și medicină nucleară de diagnostic. 

 2.1.2. Protejarea stării de sănătate a populaţiei împotriva expunerii la surse naturale de radiaţii: 

2.1.2.1. Supravegherea conținutului radioactiv al alimentelor şi al apei potabile conform Recomandării 

2000/473/EUROATOM 

Au fost recoltate și analizate 93 probe de apă potabilă la care s-au efectuat 186 determinări de activitate alfa și 

beta global și 204 de determinări radiochimice (natU, natTh, 210Po, 210Pb, 226Ra) si s-au facut 14 de evaluari DETR 

A fost recoltata și analizata o proba alimentara- lapte de consum, la care s-au efectuat 7 determinări radiometrice 

si radiochimice. 

Au fost recoltate și analizate 36 probe de depuneri atmosferice la care s-au efectuat 36 de determinări beta globale 

si 36 determinari alfa globale. 

Au fost efectuate 2510 determinări dozimetrice la 1 m de sol. 

2.1.2.2. Supravegherea conţinutului radioactiv al apelor minerale şi evaluarea efectului asupra stării de 

sănătate 

LIRI a efectuat 2 determinări radiometrice și 8 determinări radiochimice pentru o proba de apă minerală. 

2.1.3. Supravegherea stării de sănătate în relație cu radioactivitatea antropică: 

2.1.3.1. Supravegherea starii de sanatate a populatiei din jurul obiectivelor nucleare in zonele cu 

radioactivitate modificata antropic - NU ESTE CAZUL PENTRU LIRI GALATI 

2.1.3.2. Protejarea sãnãtãţii si prevenirea imbolnavirilor asociate cu expunerea la radonul rezidential si 

de la locul de munca: 

 In anul 2021 au fost initiate 3 activitãţi: 

1. Mãsurarea concentratiei de radon in LIR-DSP şi LIR-CRSP utilizând detectori de urme (CR-39). 

2. Documentarea teoreticã şi practicã a definirii şi introducerii concentratiei de radon ca incator al calitãţii aerului 

la locul de muncã, si perspective de abordare a medicinei muncii. 

3. Analiza in dinamicã (minimum 5 ani) a incidenţei cancerului pulmonar şi a mortalitãţii prin cancer pulmonar 

in România. 

 În luna septembrie 2021 au fost distribuiti de către INSPB, detectori de masurare a concentrtiei radonului la locul 

de munca, cu termen de finalizare a sintezei raportului in data de 31 martie 2022.  

2.1.4. Program de Imbunatatire a raspunsului de sanatate publica in caz de eveniment sau urgenţa 

radiologica şi/sau nucleara a reţelei laboratoarelor de igiena radiaţiilor din cadrul DSP 
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În luna martie 2021 a fost transmis un Proiect de metodologie de către INSPB. 

DOMENIUL  3. Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de 

risc din mediul de muncă. 

3.1.2. Expunerea profesionala la radiatii ionizante. 

S-a monitorizat un număr total de 778 de expusi profesional la radiații ionizante, din care: 

1. Număr expuși profesional în domeniul medical la 31.12.2021 = 704 

   - masculin =217 

   - feminin = 487 

2. Număr expuși profesional în domeniul nemedical la = 74 

   - masculin = 62 

   - feminin = 12 

 

MEDICINA MUNCII 

 

 

 

S-au evaluat conditiile in vederea certificarii conformitatii cu normele igienico-sanitare si de sanatate 

publica pentru un numar de 122 unitati. 

S-au expertizat conditiile de munca in vederea incadrarii locurilor de munca in categoria de conditii 

deosebite, periculoase sau vatamatoare, eliberandu-se un numar de 189+28+43 de Buletine de determinare prin 

expertizare a locurilor de munca. 

S-au inregistrat 9 certificate medicale cu cod de boala profesionala, cu un numar de 120 zile de concediu 

medical. 

La nivelul Compartimentului de Medicina Muncii se fac interpretari de buletine masuratori radiatii de 

campuri electromagnetice efectuate de laboratoare autorizate.  

In anul 2021 s-a facut interpretarea la un numar de 1 buletin de masuratori efectuate de laboratoare 

autorizate din tara. 

3.1.1. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaţionali: chimici, 

fizico-chimici si biologici 

In cursul anului 2021 au fost recoltate 294 probe microbiologice din mediul de munca, 17 masuratori al nivelului 

de zgomot, 25 teste toxicologice, 5 evaluari microclimat din mediul de munca cu ocazia expertizarii locurilor de 

munca in institutii bugetare si la solicitarea societatilor comerciale. 

In cadrul acestei actiuni s-au efectuat evaluari ale expunerilor profesionale in 35 de institutii bugetare. 

3.1.2.  Expunerea  profesionala la radiatii ionizante si neionizante - Monitorizare si raportare facuta de 

Igiena Radiatiilor si Medicina Muncii 

S-a trimis informare catre Institutul de Sanatate Publica Bucuresti-Centrul National de Monitorizare a Riscurilor 

din Mediul Comunitar, d-nei Fizician Violeta Calota. 

3.2.1. Supravegherea respectarii cerintelor minime legislative privind sanatatea si securitatea in munca a 

lucratorilor expusi la riscuri generate de vibratii 

3.3.1.Expunere agenti cancerigeni-Elaborarea modelului de raport de medicina muncii ca instrument de 

colectare standardizata a datelor privind sanatatea lucratorilor. 

S-a trimis informare catre Institutul de Sanatate Publica Bucuresti-Centrul National de Monitorizare a Riscurilor 

din Mediul Comunitar, d-nei Dr.Mates Dana. 

3.4.1. Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boala profesională 

S-au tansmis raportari lunare catre urmatoarele institutii: Ministerul Sanatatii, Institutul National de Sanatate 

Publica, Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi, Centrul National de Statistica si Informatica in Sanatate 

Publica, Inspectoratul Teritorial de Munca Galati, Casa Judeteana de Pensii Galati.     

3.5.1. Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boala profesională 
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-Nu s-au inregistrat cazuri de boala profesionala. 

 

COLECTIV IGIENA ALIMENTULUI 

 

A. Efectuarea de prestatii si servicii de sanatate publica:                                                                

 - personalul din cadrul Colectivului Igiena Alimentului a desfasurat in cursul anului 2021, conform Ordinului 

MS 1030/2009 si Ordinului MS 1185/2012 si Ord.MS 119/2014 modificat si completat cu Ord.MS 

nr.994/09.08.2018, activitatea de asistenta de specialitate prin intocmirea proceselor-verbale de constatare a 

conditiilor igienico-sanitare si a referatelor de evaluare si de certificarea conformitatii pentru 157 notificari (155 

avize sanitare, 2 autorizatii sanitare de functionare)  

 - s-au recoltat si analizat 2224 probe din care: 1310 probe de produse alimentare (27 probe planificate in cadrul 

programului national de sanatate si 1283 probe la solicitare), 419 teste de salubritate si 20 teste AMF la solicitare 

din unitati cu profil alimentar, 475 probe de apa la solicitare din unitati cu profil alimentar. 

In anul 2021 Colectivul Igiena Alimentului, prin specialistii sai, a raspuns la un numar de  157 adrese 

inregistrate in registrul propriu dintre care un numar de 35  adrese au fost de la/sau catre Ministerul Sanatatii, 

INSP Bucuresti, CRSP-uri. 

B. In cadrul Programului National de monitorizare a factorilor de risc determinanti din mediul de viata si 

munca, PN II- A. Obiectiv: Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor 

de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă, Domeniul 4 privind protejarea sănătăţii publice prin 

prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie s-au realizat urmatoarele 

activitati: 

a. Monitorizarea consumului de aditivi alimentari: 

-s-au completat 84 chestionare pentru estimarea consumului de aditivi alimentari aplicate la elevi de clasa a VIII-

a din mediul urban si rural(4 clase)  care au fost trimise  la CRSP Tg.Mures-coordonatorul sintezei insotite de 

adresa nr.19962/29.10.2021. 

 b. Monitorizarea calităţii şi valorii nutritive a alimentelor(suplimente alimentare, alimentelor tratate cu 

radiaţii ionizante, alimentelor cu adaos de vitamine,minerale şi alte substanţe,ape minerale naturale 

îmbuteliate, continutul de zaharuri şi grăsimi saturate, alimente cu destinaţie nutriţională specială, 

concentraţia de iod din sarea iodată pentru consumul uman) s-au realizat urmatoarele: 

 b.1. Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare : 

- s-au  selectat 12 unitati de distributie si depozitare reprezentative din judet care comercializeaza suplimente 

alimentare                                                                                                                          

- s-au catalogat 45  suplimente alimentare produse,depozitate si/sau distribuite in judet pe categorii, în funcţie de 

categoria de ingrediente din compoziţie: A)Suplimente alimentare cu vitamine şi/sau minerale -tabel 1 ; B) 

Suplimente alimentare cu vitamine şi/sau minerale cu alte substanţe cu rol fiziologic si/sau nutriţional (ex.diverse 

extracte de plante,produse ale stupului,coenzima Q10, licopen) – tabel 2; C)Suplimente alimentare cu alte 

substanţe (ex. diverse extracte de plante, licopen, Q10, carnitină, aminoacizi) – tabel  3.   

- s-au completat tabelele 1, 2  si 3 din Anexa I care au fost transmise la CRSP Timisoara până la 30 iunie  2021, 

conform metodologiei de lucru si conform adresei nr.11262/28.06.2021. 

- s-au recoltat 2 probe de suplimente alimentare din unitati de desfacere care au fost trimise la CRSP Timisoara 

in luna septembrie  2021, conform metodologiei de lucru si conform adresei nr.14973/08.09.2021.Dupa primirea 

rezultatelor se va trimite raportul anual. 

b.2.Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe:                                                                                                                                                   

–s-au verificat produse/alimente cu adaos de vitamine, minerale, etc 

-deoarece nu au fost identificate produse non-conforme printre alimentele cu adaos de vitamine, minerale si alte 

substante catagrafiate in 2021 nu a fost necesara informarea  Serviciului de Control in Sanatate Publica din cadrul 

DSP Galati pentru instituirea si aplicarea de actiuni si masuri corective pentru produsele fara notificare . 

-s-a intocmit referatul nr.15630/20.09.2021 pentru achizitionare probe-bauturi necarbogazoase. 

-s-a recoltat 1 proba de suc care a fost trimisa spre analiza la CRSP Iasi cu adresa nr.17269/06.10.2021. 

-s-au monitorizat 6 unitati si s-au catagrafiat 18 produse notificate. 
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- s-au identificat si catalogat 18  alimente cu adaos de vitamine,minerale si alte substante (18 produse cu 

notificare),  pe categorii de alimente: sucuri carbogazificate si necarbonatate (6 produse din care 6 cu notificare), 

cereale si produse pe baza de cereale (8 produse din care 8 notificate), lapte si produse lactate (4 produse din care 

4 notificate) . 

- s-au consemnat cantitatile de vitamine,minerale si alte substante adaugate, s-a verificat pe site-ul MS daca 

alimentele identificate si catalogate sunt notificate pentru a identifica alimentele cu adaos fara notificare.                                                                                                                                      

- raportarea datelor obtinute (tabel 1-Anexa pe categorii de produse) pentru semestrul I 2021 s-a realizat pana la 

30.06.2021, conform metodologiei de lucru si conform adresei nr.11261/28.06.2021 la CRSP Timisoara.                                                                                                                                                  

- raportul anual si buletinul de analiza au fost trimise la CRSP Timisoara cu adresa nr.22267/06.12.2021. 

b.3.Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din România :   

-In anul 2021 s-a inregistrat 1 focar TIA, in trim.II. 

- la inchiderea focarului s-a intocmit fisa TIA OMS care a fost raportata la INSP Bucuresti si CRSP Iasi cu adresa 

nr.11682/05.07.2021                                                                                                                       

 b.4. Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman 

- pentru anul 2021  s-au  recoltat 20 probe din cele  20 de probe de sare iodata planificate, din depozite de 

distributie, unitati comerciale, unitati de ambalare provenita numai din import si de la saline din Romania 

(trimestrial cate 5 probe). 

- s-a intocmit referatul nr.9361/24.05.2021  catre DSP Galati pentru achizitionare 10 probe de sare iodata. 

- probele au fost recoltate si trimise pentru analiza la DSP Galati-Laborator diagnostic si investigare chimie 

sanitara. 

 - s-a intocmit referatul nr.15631/20.09.2021  catre DSP Galati pentru achizitionare 10 probe de sare iodata. 

- probele au fost recoltate si trimise pentru analiza la DSP Galati-Laborator diagnostic si investigare -chimie 

sanitara. 

- pentru probele neconforme cu producatori/ambalatori din alte judete au fost trimise adrese catre DSP-CSP din 

judetul respectiv pentru aplicare masuri corective. 

-raportul anual(Anexa 1 si Anexa 2) a fost trimis la INSP-CNMRMC Bucuresti cu adresa nr.22026/02.12.2021. 

 b.5. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii: 

- s-au verificat prin sondaj 172 de produse din categoriile alimentare permise a fi iradiate (în unităţi autorizate): 

plante aromatice uscate, condimente, ingrediente vegetale uscate, precum şi suplimente alimentare vegetale (care 

pot conţine cele enumerate anterior ca ingrediente), produse preambalate, provenite din import, în special din 

state membre UE. 

- s-au selectat 13 unităţi de desfacere reprezentative din judeţ: hypermarketuri, supermarketuri, magazine 

naturiste. 

- s-a intocmit referatul nr.9362/24.05.2021  catre DSPJ Galati pentru achizitionare probe de alimente tratate cu 

radiatii 

- s-au recoltat 2 probe de ceaiuri care au fost trimise pentru analiza la IISPV Bucuresti-laborator chimie si 

radioactivitate conform adresei nr.10458/11.06.2021 

- s-a intocmit referatul nr.9363/24.05.2021  catre DSPJ Galati pentru plata contavalorii analizei 

-datele centralizate in Anexa 1 au fost raportate la CRSP Iasi in luna iunie 2021, conform adresei 

nr.11260/28.06.2021. 

- s-au primit si inregistrat buletinele de analiza de la cele 2 probe de ceaiuri care au fost trimise pentru detectia 

iradierii la IISPV Bucuresti-laborator chimie si radioactivitate conform adresei nr.15555/ 

17.09.2021. 

-s-au inregistrat datele  in Anexa 1si Anexa 2 care au fost raportate la CRSP Iasi in luna decembrie 2021, conform 

metodologiei cu adresa nr.22027/02.12.2021. 

  b.6. Supravegherea bauturilor tip cidru comercializate in Romania 

- s-a intocmit referatul nr.9360/24.05.2021  catre DSPJ Galati pentru achizitionare probe de cidru 

- s-au recoltat 2 probe de cidru  care au fost trimise pentru analiza la  CRSP Cluj impreuna cu anexele 1 si 2 

completate , conform adresei nr.10457/11.06.2021 
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-s-au primit buletinele de analiza emise de CRSP Cluj-Laborator LIAN nr.47-48/06.12.2021-probe 

corespunzatoare. 

- raportarea finala s-a realizat la sfarsitul anului 2021. 

c.1. Activitatea 4.1.1.1 - Supravegherea starii de nutritie si a alimentatiei populatiei pentru anul 2021 nu s-a putut 

realiza.  

Avand in vedere contextul epidemiologic actual, situatia si evolutia epidemiei de coronavirus in judetul 

Galati, pentru reducerea riscului de infectie cu virusul SARS-CoV-2  precum si limitarea raspandirii 

imbolnavirilor  nu s-a reusit alcatuirea esantionului populational si implicit nici aplicarea chestionarelor privind 

dieta zilnica/frecventa alimentara, evaluarea stilului de viata si evaluarea starii de nutritie prin examinari de 

laborator. Nu s-a putut  realiza colaborarea cu un medic de familie pentru selectionarea esantionului populational 

si intocmirea chestionarelor anexa din metodologie.  

Raportare la CRSP Cluj prin adresa nr.20798/11.11.2021. 

Personalul din cadrul Colectivului Igiena Alimentului a respectat toate termenele de raportare prevazute 

in metodologiile de lucru specifice fiecarei activitati din program si domeniu. 

Colaborarea cu alte institutii precum si cu laboratoarele de chimie si bacteriologie din cadrul DSP Galati, 

CRSP Iasi si CRSP Cluj a fost buna. 

Analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în 

Normele aprobate prin dispozitiile Ordinului M.S. nr.377/2017 (art.20 lit. r) 

PN II-Obiectiv: Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 

determinanţi din mediul de viaţă şi muncă: 

 1)Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă 

  - Cost mediu realizat  -  110,766   lei 

  - Cost mediu reglementat/intervenţie/an  pentru acţiuni specifice de evaluare a factorilor de risc din mediu pentru 

starea de sănătate: 500 lei 

 2)Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante 

  - Cost mediu realizat  -   144,499  lei 

  - Cost mediu reglementat/intervenţie/an pentru acţiuni specifice de evaluare a efectelor radiaţiilor ionizante 

pentru starea de sănătate:  800 lei       

3) Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de 

muncă 

   - Cost mediu realizat  -78,936    lei 

   - Cost mediu reglementat/intervenţie /an  pentru evaluarea efectelor factorilor de risc din mediu asupra stării de 

sănătate a celor  expuşi profesional: 200 lei 

 4) Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 

alimentari şi de nutriţie 

   - Cost mediu realizat  -  174,546 lei 

   - Cost mediu reglementat/intervenţie /an  pentru evaluarea efectelor factorilor de risc alimentari pentru starea 

de sănătate: 500 lei 

Pentru derularea PN II – anul 2021 la nivelul DSPJ Galati s-a alocat urmatorul buget: 

   Buget de stat:   

          - prevedere  bugetara anuala =  7.000     lei 

          - finantare  primita in anul de raportat- 2021     = 5662   lei 

          - cheltuiala efectiva  realizata cumulat de la inceputul anului = 7170,34   lei 

Cheltuielile pentru activitatile din PN II desfasurate in  anul 2021 au fost efectuate din finantarea primita in anul 

de raportat si din stocurile existente la sfarsitul anului 2020 ( valoarea finala  se regaseste in balanta de stocuri 

cantitativ valorica la 31.12.2021).  

Indicatorii de eficienta au fost realizati pentru fiecare domeniu cuprins in PN II pentru activitatile permanente si 

cele cu raportare anuala 2021.  

Costul mediu pe indicatori  este sub costul mediu reglementat deoarece unele activitati cuprinse in program nu au 

necesitat cheltuieli majore in acest an, alte activitati au necesitat cheltuieli minime-raportari statistice, iar o parte 
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din produsele achizitionate nu au fost consumate in totalitate (vezi balanta de stocuri cantitativ valorica la 

31.12.2021). 

Costul mediu realizat pe fiecare indicator este sub  cel reglementat prin Ordin MS, nu s-au  constatat depasiri de 

cost si este  in concordanta  cu  desfasurarea activitatilor in anul 2021 (cheltuiala efectiva realizata/nr.indicatori). 

 

C. In anul 2021, Comisia de examen Notiuni Fundamentale de Igiena (componenta: dr. Fotache Paula 

Alina/dr.Ghiorghita Oana-Adina-presedinte Comisie NFI, as.ig.pr. Cara Florentina -membru si as. ig. pr. 

Dica Daniela-secretar comisie )  a organizat si sustinut  106  examene NFI  la solicitarea a  5 furnizori de 

instruire ” Notiuni fundamentale de igiena”.                                                                                 

 

COLECTIV –IGIENA COLECTIVITATILOR DE COPII SI TINERET 

 

SUBPROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE A STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI  

a) Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor  

a.1. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate pe baza examenelor medicale de bilanţ 

la copiii şi tinerii din colectivitatile şcolare din mediul urban şi rural  

Examenul medical de bilanţ se realizează la vârste considerate de importanta în evoluţia dezvoltării  cum 

sunt: preşcolarul de 3 ani, elevul de clasa I, a-IV-a, a-VIII-a, anul II profesional, clasa a-XII-a si anul II studenti. 

Aceste examinări se realizează anual dupa un calendar stabilit in conformitate cu reglementarile 

Ministerului Sanatatii.  

Pentru evaluarea dezvoltării fizice se utilizează metode şi indicatori somatometrici, îndeosebi greutatea 

(redată în kg şi sute de grame) şi talia (înălţimea), prezentată în cm.  

În baza valorilor individuale, prin raportare la standardele de dezvoltare fizică pentru vârsta, sexul şi 

mediul de reşedinţă al elevului, se stabileşte încadrarea în clasa sigmatică şi în final  diagnosticul de dezvoltare 

fizică:  armonic dezvoltat (cu indicatori foarte mici, mici, mijlocii,  mari, foarte mari) sau  dizarmonic (cu plus de 

greutate sau cu minus de  greutate).  

In anul 2021, datorita pandemiei  Covid -19, activitatea unitatilor de invatamant a fost restransa.  Astfel, 

a fost realizata centralizarea datelor transmise din teritoriu (doar municipiile Galati si Tecuci) pe indici de greutate 

si inaltime si pe cele 54 coduri de boli.  

In municipiul Galati au fost examinati (evaluarea nivelului de dezvolare fizica si a starii de sanatate), de 

reteaua de medicina scoalara, un numar de 7293 de elevi si prescolari, din totalul de 12011( elevi si prescolari) 

inscrisi. In cadrul aprecierii starii de sanatate au fost depistate un numar de 2439 afectiuni cronice din care 1111 

afectiuni la fete  si 1328 la baieti.  

Prevalenţa pe clase de boli  este dominată de viciile de refracţie, de asemenea au frecvenţe mari obezitatea 

neendocrină, deformaţiile de coloană, hipotrofiile ponderală şi staturală. 

Evaluarea dezvoltării fizice arată ca 49,92% din fete sunt armonic dezvoltate si  47,68% din baieti sunt 

armonic dezvoltati (in municipiul Galati). Se constată o scădere cu vârsta a frecvenţei dezvoltării armonice. 

Frecvenţa dizarmoniei cu  + greutate este  mai mare faţă de cea a dizarmoniei cu minus de greutate la ambele 

sexe. 

a.2. Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi tineri  

Dispensarizarea este necesară pentru realizarea prevenirii, combaterii şi recuperării bolilor cronice prin 

supravegherea medicală organizată a unor categorii de indivizi sănătoşi sau bolnavi şi aplicarea măsurilor medico-

sociale corespunzătoare; fiind aşadar un instrument de lucru valoros pentru sănătatea publică. 

Dispensarizarea ca metoda de supraveghere medicala presupune colectarea de date actualizate din registrele de 

boli cronice aflate in cabinetele medicale scolare sau in cabinetele individuale ale medicilor de familie. Datele 

vor cuprinde anual numarul de cazuri de boli cronice pe grupe de varsta si pe categorii de afectiuni dispensarizate 

conform Ord. MS nr.427 /1979. 

In anul 2021 au fost cuprinsi in studiu un numar de 31549 de copii si adolescenti din care 167 copii din gradinite, 

4146 copii din gradinite, 8354 elevi din clasele  I-IV, 8191 elevi din clasele V-VIII si 10691 elevi din clasele IX-
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XII. Au fost depistate un numar de 5874 afectiuni cronice. Ponderea cea mai ridicata este ocupata de viciile de 

refractie, urmatoarele locuri fiind ocupate de obezitate neendocrina si viciile de postura. 

Datorita pandemiei COVID-19 studiul s-a realizat doar in mediul urban pentru ca in mediul rural medicii de 

familie nu s-au implicat in efectuarea acestui studiu. 

a.3.Supravegherea starii de sanatate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi prin efectuarea triajului 

epidemiologic după vacanţe  

Cunoaşterea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi este necesară pentru a preveni apariţia  

imbolnavirilor in colectivitatile de copii. 

Organizarea si supravegherea efectuarii triajului epidemiologic se realizeaza conform normelor metodologice ale 

MS dupa fiecare vacanta scolara pentru depistarea cazurilor de boli transmisibile sau parazitoze si aplicarea 

masurilor de recuperare. 

Rezultatele examinărilor triajului epidemiologic efectuat după fiecare vacanţă în colectivităţile de copii şi tineri, 

au fi înscrise într-un tabel centralizat pe judet si raportate, in termen de 10 zile, de la finalizarea actiunii, catre 

Ministerul Sanatatii, INSP Bucuresti si CRSP Iasi. 

Cu ocazia efectuarii triajului epidemiologic, in anul 2021, au fost examinati un numar de 147.264 prescolari si 

elevi, din mediul urban si rural.  Cu aceasta ocazie, 286 de copii, atat din mediul urban cat si rural, au fost depistati 

cu boli transmisibile si parazitare.  Cea mai frecventa a fost pediculoza cu 264 cazuri, urmata de  angina 5 cazuri, 

scabie 4 cazuri, micoze 4 si alte boli infectioase.. 

a.4. Supravegherea respectarii masurilor de preventie SARS-COV-2 in unitatile de invatamant 

preuniversitar, gradinite si scoli 

In cadrul acestei actiuni se supravegheaza respectarea măsurilor de prevenţie   SARS-CoV-2 în unitățile de 

învățământ preuniversitar/grădiniţe şi şcoli de stat şi particulare – şcoli autorizate/acreditate, în condiţii de 

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

Studiul  consta in aplicarea de chestionare, pe tipuri de unitati de invatamant prescolar/scolar, care abordeaza 

intrebari legate de: distantare fizica, personal, protocol de triaj, protocol de izolare, masuri igienico-sanitare, 

organizarea accesului in unitatea de invatamant, organizarea programului scolar, material didactic/jucarii, 

protocol pentru servirea mesei, protocol pentru internatele scolare, protocol pentru transport, curatenie, informare. 

In anul 2021, au fost completate si transmise catre CRSP Iasi, un numar  de 97 fişe de evaluare pentru verificarea 

respectării măsurilor de prevenție SARS-CoV-2 in unitati de invatamant din mediul urbam si rural. 

a.5. Efectuarea de prestaţii şi servicii de sănătate publică 

 In cursul anului 2021 au fost expertizate in vederea autorizarii sanitare, pentru certificarea conformitatii cu 

normele de igiena si sanatate publica, un numar de 121 unitati de invatamant de stat si privat, din mediul urban si 

rural. Astfel, au fost autorizate sanitar un numar de 33 unitati de invatamant. Totodata, s-au eliberat 62 notificari, 

din care 55 favorabile, pentru conformarea la normele de igiena si sanatate publica. 

 De asemeni, in unitatile scolare (crese, gradinite, scoli gimnaziale, scoli speciale si licee), s-au recoltat 98 probe 

de apa  (examen chimic si bacteriologic), 114 probe de produs finit (examen bacteriologic) si 158 teste de 

salubritate . 

a.6. Supravegherea alimentatiei prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant cu masa. 

Supravegherea alimentatiei prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant cu masa se desfasoara in 3 etape 

(in lunile februarie, mai si octombrie) anual, prin efectuarea de anchete alimentare, pe o perioada de 10 zile pe 

luna.  

Prin acest studiu se urmareste asigurarea unei alimentatii colective adapta varstei si starii de sanatate, specificului 

activitatii si anotimpului. Aportul alimentar adecvat asigura o crestere staturala si ponderala normala, evidentiata 

prin compararea parametrilor cresterii cu curbele astandard. 

Calculul ratiilor alimentare pe grupe de alimente se realizeaza de catre personalul cabinetelor medicale scolare.  

In anul 2021 s-au efectuat 138 anchete alimentare in unitatile scolare. 

a.7. Activitati Covid-19 

Contextul epidemiologic actual a determinat aparitia de activitati noi in cadrul sectiei de Igiena Copiilor cum ar 

fi : 

- avizare scenarii de functionare pentru unitatile de invatamant (saptamanal) 
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- eliberare de avize de functionare pentru unitatile de invatamant -68 

- eliberare avize de suspendare a cursurilor de invatamant -72 

- eliberare avize de reluarea activitatii prescolare/scolare-275 

De asemenea, in cadrul actiunii de vaccinare a populatiei  din judetul Galati, sectia de Igiena Copiilor a contribuit 

la: 

- organizarea si coordonarea centrelor de vaccinare 

- instruirea personalului din centrele de vaccinare 

- organizarea activitatii de vaccinare prin echipe mobile la operatorii economici si centrele rezidentiale  

- organizarea  vaccinarii  in mediul rural  in cadrul actiunii  “Orasul vaccineaza satul” 

- colectare date privind persoanele vaccinate  

- centralizari si raportari date privind nr. centrelor de vaccinare, persoanele vaccinate etc. catre forurile 

superioare. 

 

PROMOVAREA SANATATII 

 

În conformitate cu prevederile Ordinului M inisterului Sănătăţii privind derularea programelor naţionale de 

sănătate au fost derulate activităţile de monitorizare a programului şi de evaluare a indicatorilor fizici şi de 

eficienţă ai acestui program: 

PN V- Programul Naţional de evaluare şi promovare a unui stil de viaţă sănătos în anul 2021 – a fost alocată 

suma de 4 000 lei. 

Campanii de informare – educare – comunicare (IEC) destinate celebrării zilelor mondiale / europene 

conform calendarului priorităţilor nationale derulate în anul 2021 – 12.  

Intervenţii de informare – educare – comunicare (IEC) destinate priorităţilor de sănătate specifice locale 

derulate în anul 2021 – 6. 

Intervenţii pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi 

activitate fizică la copii şi adolescenţi (sustenabilitate RO 19 04) – 303 grădinițe și școli care utilizează ghidul 

de intervenție pentru alimentație sănătoasă și activitate fizică. 

Intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și grupuri vulnerabile (sustenabilitate RO 19 03) – 

32. 

Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate; 

Domenii specifice:intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos; 

I. Stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului  

1.1.Organizarea și desfășurarea campaniilor IEC destinate celebrării zilelor mondiale/europene conform 

calendarului priorităţilor nationale: 

Campania IEC nr. 1: Sănătatea mintală 

Scop: creșterea nivelului de informare și conștientizare a populației generale și a profesioniștilor din 

asistența medicală primară  privind problematica sănătății mintale 

Obiective: informarea populaţiei generale privind importanța identificării și intervenției timpurii în cazul 

tulburărilor  mintale;conştientizarea şi promovarea unei mai bune înţelegeri a impactului tulburărilor mintale 

asupra vieţii oamenilor;creșterea accesului la informații pentru: îmbunătățirea îngrijirilor și înlăturarea 

stigmatizării persoanelor cu  tulburări  mintale ;aplicarea testelor de  screening în cabinetele medicilor de familie. 

Perioada derulării: luna ianuarie 2021 

Grupul țintă 1: populaţia generală 

Activități specifice: 1 atelier de informare reprezentanţii mass-media locală; 2 articole în presa scrisă locală, 2 

intervenţii la posturile TV locale, 3 postări pe contul de Facebook al compartimentului şi pe web-site-ul instituţiei. 

Locul derulării activității (ilor): mass-media locală, spaţiu on-line. 

Nr. beneficiari: populaţia generală 

Nr. parteneri – mass-media locală 
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Materiale IEC utilizate (nr. și tip): comunicat, analiza de situaţie, infografic, posterele si pliantele campaniei – 

format electronic 

Grupul țintă 2: reţeaua de asistenţă medială comunitară din judeţul Galaţi  

Activități specifice: 3 activităţi de transmitere informaţii pe e-mail şi pe Facebook - grupul închis AMC-MSR 

Galaţi. 

Locul derulării activității (ilor): sediul DSP Galaţi 

Nr. beneficiari: 46 asistenţi medicali comunitari şi populaţia asistată de aceştia 

Nr. parteneri: reţeaua de asistenţă medială comunitară  

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei in format electronic. 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei in format electronic. 

Total cheltuieli: alte surse decât PNV.1 (fonduri alocate pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a unităţii). 

Campania IEC nr. 2: Sănătatea reproducerii 

 Scop: Informarea și conștientizarea adolescenților și femeilor gravide cu privire la problematici ale sănătății 

reproducerii. 

 Obiective: Creșterea nivelului de informare a adolescenților și femeilor gravide privind:avorturile și 

complicațiile acestora, mortalitatea maternă și infantilă,contracepția și importanța planificării familiale, 

boli cu transmitere sexuală. 

Perioada derulării: luna februarie 2021 

Grupul țintă 1: populaţia generală 

Activități specifice: 1 atelier de informare reprezentanţii mass-media locală; 1 activitate de punere la dispoziţie 

prin e-mail a materialelor campaniei in format electronic, 5 articole în presa locală, 2 postări pe contul de 

Facebook al compartimentului şi pe web-site-ul instituţiei. 

Locul derulării activității (ilor): mass-media locală, spaţiu on-line. 

Nr. beneficiari: populaţia generală 

Nr. parteneri – mass-media locală 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei in format electronic. 

Grupul țintă 2: viitori asistenţi medicali, elevi ai Şcolii Postliceale « Christiana » Galaţi  

Activități specifice: 1 activitate de punere la dispoziţie a materialelor campaniei in format electronic. 

Locul derulării activității (ilor): mediul on-line 

Nr. beneficiari: 80 elevi 

Nr. parteneri: 1 (Şcoala Postliceală « Christiana » Galaţi) 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei in format electronic. 

Grupul țintă 3: reţeaua de asistenţă medicală comunitară din judeţul Galaţi  

Activități specifice: 2 activităţi de punere la dispoziţie a materialelor campaniei în format electronic pe e-mail şi 

pe Facebook - grupul închis AMC-MSR Galaţi. 

Locul derulării activității (ilor): sediul DSP Galaţi 

Nr. beneficiari: 46 asistenţi medicali comunitari şi populaţia asistată de aceştia 

Nr. parteneri: reţeaua de asistenţă medicală comunitară  

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei in format electronic. 

Total cheltuieli: alte surse decât PNV.1 (fonduri alocate pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a unităţii). 

Campania IEC nr. 3: Sănătatea orală 

 Scop: Informarea populaţiei generale (inclusiv copii și adolescenți) cu privire la importanţa sănătăţii orale. 

Obiective: Creşterea numărului de persoane din grupul ţintă informate privind importanţa sănătăţii orale şi 

riscurile neglijării acesteia; Creşterea numărului de persoane care adoptă comportamente sănătoase în vederea 

menţinerii sănătăţii orale; Formarea unor deprinderi sănătoase şi încurajarea tratamentului precoce al potenţialelor 

probleme dentare, pentru a evita îngrijirile tardive, mai dificile şi mai costisitoare; 

Perioada derulării: luna martie 2021 

Grupul țintă 1: populaţia generală 
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Activități specifice: 1 atelier de informare reprezentanţii mass-media locală; 1 activitate de punere la dispoziţie 

prin e-mail a materialelor campaniei in format electronic, 2 postări pe contul de Facebook al compartimentului şi 

pe web-site-ul instituţiei. 

Locul derulării activității (ilor): mass-media locală, spaţiu on-line. 

Nr. beneficiari: populaţia generală 

Nr. parteneri – mass-media locală 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei in format electronic. 

Grupul țintă 2: reţeaua de asistenţă medicală comunitară din judeţul Galaţi  

Activități specifice: 2 activităţi de punere la dispoziţie a materialelor campaniei în format electronic pe e-mail şi 

pe Facebook - grupul închis AMC-MSR Galaţi. 

Locul derulării activității (ilor): sediul DSP Galaţi 

Nr. beneficiari: 46 asistenţi medicali comunitari şi populaţia asistată de aceştia. 

Nr. parteneri: reţeaua de asistenţă medială comunitară  

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei in format electronic. 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): 46 asistenţi medicali comunitari şi populaţia asistată de aceştia 

Total cheltuieli: alte surse decât PNV.1 (fonduri alocate pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a unităţii). 

Campania IEC nr. 4: Ziua Mondială a Sănătăţii 

Scop: Creșterea gradului de conștientizare, promovarea publică, implicarea factorilor de decizie guvernamentali 

și crearea de parteneriate pentru a aborda inechitățile în materie de sănătate  

Obiective: Creșterea nivelului de informare cu privire la:  Determinanții sociali ai stării de sănătate ai populației 

vulnerabile (aprilie); Starea de sănătate și percepția acesteia în rândul populației vulnerabile comparativ cu 

populatia generala (mai); Problematica asigurării accesului la servicii pentru populația  vulnerabilă (iunie); 

Comportamentele cu risc pentru sănătate în rândul populației vulnerabile (iulie) 

Automedicația și consumul de antibiotice la populația vulnerabilă(august); Starea de sănătate a femeilor  din 

comunitățile vulnerabile, inclusiv sănătatea reproducerii (septembrie); Starea de sănătate a copiilor în 

comunitățile vulnerabile  (octombrie); Drepturile la sănătate și la  servicii de sănătate ale populației vulenerabile 

(noiembrie) 

Perioada derulării: 7 aprilie – 12 decembrie 2021 

Grupul țintă 1: populaţia generală 

Activități specifice: 1 atelier de informare reprezentanţii mass-media locală; 6 postări pe contul de Facebook al 

compartimentului şi pe web-site-ul instituţiei. 

Locul derulării activității (ilor): mass-media locală, spaţiu on-line. 

Nr. beneficiari: populaţia generală 

Nr. parteneri – mass-media locală 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): comunicat, analiza de situaţie, infografic, posterele si pliantele campaniei – 

format electronic, material video 

Grupul țintă 2: reţeaua de asistenţă medială comunitară din judeţul Galaţi  

Activități specifice: 3 activităţi de transmitere informaţii pe e-mail şi pe Facebook - grupul închis AMC-MSR 

Galaţi. 

Locul derulării activității (ilor): sediul DSP Galaţi 

Nr. beneficiari: 46 asistenţi medicali comunitari şi populaţia asistată de aceştia 

Nr. parteneri: reţeaua de asistenţă medială comunitară  

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei in format electronic. 

Grupul țintă 3: elevi de liceu din judeţul Galaţi  

Activități specifice: 1 webinarii “Accesul la servicii de sănătate - dreptul tuturor!” 

Locul derulării activității (ilor): sediul DSP Galaţi (mediul on-line) 

Nr. beneficiari: 13 elevi voluntari ai ONG « Tinerii şi Viitorul » Galaţi 

Nr. parteneri: ONG « Tinerii şi Viitorul » Galaţi 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei in format electronic. 

Total cheltuieli: alte surse decât PNV.1 (fonduri alocate pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a unităţii). 
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Campania IEC nr. 5: Luna informării despre vaccinare 

 Scop: Creșterea acoperirii vaccinale prin creșterea gradului de conștientizare asupra importanței vaccinării 

 Obiective: creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța vaccinării, în rândul părinților și al altor 

persoane care îngrijesc copii, profesioniștilor din domeniul sănătății, presei și factorilor de decizie politică; 

creșterea succesului programelor de vaccinare, prin utilizarea metodelor de promovare și a comunicării țintite; 

creșterea acoperirii vaccinale; creșterea angajamentului față de vaccinare la nivel profesional, personal și colectiv. 

Perioada derulării: luna aprilie 2021 

Grupul țintă 1: populaţia generală 

Activități specifice: 1 atelier de informare reprezentanţii mass-media locală; 1 activitate de punere la dispoziţie 

prin e-mail a materialelor campaniei in format electronic, 2 postări pe contul de Facebook al compartimentului şi 

pe web-site-ul instituţiei. 

Locul derulării activității (ilor): mass-media locală, spaţiu on-line. 

Nr. beneficiari: populaţia generală 

Nr. parteneri – mass-media locală 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei in format electronic. 

Grupul țintă 2: viitori asistenţi medicali, elevi ai Şcolii Postliceale « Christiana » Galaţi  

Activități specifice: 1 activitate de punere la dispoziţie a materialelor campaniei in format electronic. 

Locul derulării activității (ilor): mediul on-line 

Nr. beneficiari: 56 elevi 

Nr. parteneri: 1 (Şcoala Postliceală « Christiana » Galaţi) 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei in format electronic. 

Grupul țintă 3: reţeaua de asistenţă medicală comunitară din judeţul Galaţi  

Activități specifice: 2 activităţi de punere la dispoziţie a materialelor campaniei în format electronic pe e-mail şi 

pe Facebook - grupul închis AMC-MSR Galaţi. 

Locul derulării activității (ilor): sediul DSP Galaţi 

Nr. beneficiari: 46 asistenţi medicali comunitari şi populaţia asistată de aceştia 

Nr. parteneri: reţeaua de asistenţă medicală comunitară  

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei in format electronic. 

Total cheltuieli: alte surse decât PNV.1 (fonduri alocate pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a unităţii). 

Campania IEC nr. 6: Luna informarii despre cancer 

 Scop: Conștientizarea persoanelor cu afecțiuni oncologice în ceea ce privește vulnerabilitatea crescută a 

acestora în contextul pandemiei COVID-19 

Obiective: Conștientizarea și creșterea nivelului de informare a pacienților oncologici asupra: 

Vulnerabilității acestora în fața infecției COVID-19; Măsurilor de prevenție necesare în cursul pandemiei cu noul 

coronavirus SARS-CoV-2 

Perioada derulării: luna mai 2021 

Grupul țintă 1: populaţia generală 

Activități specifice: 1 atelier de informare reprezentanţii mass-media locală; 1 activitate de punere la dispoziţie 

prin e-mail a materialelor campaniei in format electronic, 7 articole în presa scrisă locală, 2 postări pe contul de 

Facebook al compartimentului şi pe web-site-ul instituţiei. 

Locul derulării activității (ilor): mass-media locală, spaţiu on-line. 

Nr. beneficiari: populaţia generală 

Nr. parteneri – mass-media locală 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei in format electronic. 

Grupul țintă 2: reţeaua de asistenţă medicală comunitară din judeţul Galaţi  

Activități specifice: 2 activităţi de punere la dispoziţie a materialelor campaniei în format electronic pe e-mail şi 

pe Facebook - grupul închis AMC-MSR Galaţi. 

Locul derulării activității (ilor): sediul DSP Galaţi, spaţiu on-line. 
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Nr. beneficiari: 46 asistenţi medicali comunitari şi populaţia asistată de aceştia. 

Nr. parteneri: reţeaua de asistenţă medială comunitară  

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei in format electronic. 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): 46 asistenţi medicali comunitari şi populaţia asistată de aceştia 

Total cheltuieli: alte surse decât PNV.1 (fonduri alocate pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a unităţii).  

Campania IEC nr. 7: Luna informării despre alcool 

 Scop: Informarea populației generale despre efectele consumului de alcool, pentru a contribui la formarea 

unor valori și atitudini pozitive față de stilul de viață sănătos și la stimularea schimbărilor pozitive în 

comportamentul legat de alcool.   

Obiective: Creșterea nivelului de informare a populației generale asupra consecințelor medicale, sociale și 

psihologice ale consumului de alcool; Reducerea altor riscuri și pericole pentru sănătate în perioada pandemiei 

de COVID-19 

Perioada derulării: luna iunie 2021 

Grupul țintă 1: populaţia generală 

Activități specifice: 1 atelier de informare reprezentanţii mass-media locală; 1 activitate de punere la dispoziţie 

prin e-mail a materialelor campaniei in format electronic, 2 postări pe contul de Facebook al compartimentului şi 

pe web-site-ul instituţiei. 

Locul derulării activității (ilor): mass-media locală, spaţiu on-line. 

Nr. beneficiari: populaţia generală 

Nr. parteneri – mass-media locală 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei in format electronic. 

Grupul țintă 2: reţeaua de asistenţă medicală comunitară din judeţul Galaţi  

Activități specifice: 2 activităţi de punere la dispoziţie a materialelor campaniei în format electronic pe e-mail şi 

pe Facebook - grupul închis AMC-MSR Galaţi. 

Locul derulării activității (ilor): sediul DSP Galaţi, spaţiu on-line. 

Nr. beneficiari: 46 asistenţi medicali comunitari şi populaţia asistată de aceştia. 

Nr. parteneri: reţeaua de asistenţă medială comunitară  

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei in format electronic. 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): 46 asistenţi medicali comunitari şi populaţia asistată de aceştia 

Total cheltuieli: alte surse decât PNV.1 (fonduri alocate pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a unităţii). 

Campania IEC nr. 8: Luna de Informare despre Mediu 

 Scop: Conștientizarea populației cu privire la necesitatea adoptării de comportamente protective pentru 

a preveni apariția cancerelor de piele, în mod special a melanomului malign, a afecţiunilor oculare şi a 

altor patologii secundare expunerii excesive la radiaţii ultraviolete 

 Obiective: Creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la riscul apariţiei afecţiunilor maligne la 

nivelul tegumentelor sau a altor afecţiuni datorate expunerii la radiaţii ultraviolete. 

Perioada derulării: august 2021 

Grupul țintă 1: populaţia generală 

Activități specifice: 1 atelier de informare reprezentanţii mass-media locală; 2 articole în presa locală, 2 postări 

pe contul de Facebook al compartimentului şi pe web-site-ul instituţiei. 

Locul derulării activității (ilor): mass-media locală, spaţiu on-line. 

Nr. beneficiari: populaţia generală 

Nr. parteneri – mass-media locală 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei 

Grupul țintă 2: reţeaua de asistenţă medicală comunitară din judeţul Galaţi  

Activități specifice: distribuţie materiale informative prin e-mail. 

Locul derulării activității (ilor): sediul DSP Galaţi 

Nr. beneficiari: 46 participanţi la activităţi 

Nr. parteneri: reţeaua de asistenţă medicală comunitară  

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei. 
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Total cheltuieli: alte surse decât PNV.1 (fonduri alocate pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a unităţii). 

Campania IEC nr. 9: Luna de Informare despre Siguranţa Pacientului 

Scop: Informarea femeilor despre siguranța îngrijirilor mamei și nou-născutului și promovarea de intervenții 

preventive destinate reducerii riscurilor evitabile asociate sarcinii și îngrijirii nou-născutului. 

Obiective: Creșterea gradului de conștientizare cu privire la problemele siguranței materne și a nou-născuților, în 

special în timpul nașterii; Creșterea nivelului de informare și conștientizare a femeilor dar și a populației generale 

cu privire la problemele siguranței îngrijirii mamei și a nou-născutului; Creșterea nivelului de informare a 

femeilor despre intervenții preventive destinate reducerii riscurilor pentru sănătate evitabile asociate sarcinii și 

îngrijirii nou-născutului; Informarea femeilor din grupurile de populație vulnerabilă despre intervenții preventive 

destinate reducerii riscurilor pentru sănătate evitabile asociate sarcinii și îngrijirii nou-născutului.  

Perioada derulării: septembrie 2021 

Grupul țintă 1: populaţia generală 

Activități specifice: 1 atelier de informare reprezentanţii mass-media locală; 4 articole în presa scrisă locală, 2 

postări pe contul de Facebook al compartimentului şi pe web-site-ul instituţiei. 

Locul derulării activității (ilor): mass-media locală, spaţiu on-line. 

Nr. beneficiari: femeile, gravidele şi populaţia generală 

Nr. Parteneri – mass-media locală 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei au fost puse la dispoziţie în format electronic. 

Grupul țintă 2: reţeaua de asistenţi medicali comunitari  

Activități specifice: activitate de punere la dispoziţie de materiale informative prin e-mail/grupul de discuţii 

AMC-MSR Galaţi. 

Locul derulării activității (ilor): mediul on-line, sediul DSP 

Nr. beneficiari: 46 participanţi la activităţi 

Nr. parteneri:  - 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei în format electronic. 

Grupul țintă 3: paciente şi personal medical din unitati medicale cu paturi 

Activități specifice: activitate de multiplicare postere şi distribuire către unităţile medicale. 

Locul derulării activității (ilor): sediul DSP 

Nr. beneficiari: pacienţi şi personal medical din unitati medicale cu paturi 

Nr. parteneri:  - 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): 200 postere. 

Total cheltuieli: alte surse decât PNV.1 (fonduri alocate pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a unităţii). 

Campania IEC nr. 10: Luna de Informare despre Nutriţie/Alimentaţie 

Scop: Creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul important al fructelor, legumelor și produselor 

conținînd cereale integrale în nutriția umană, securitatea alimentară și sănătate. 

Obiective: Informarea populației cu privire la o alimentație sănătoasă; Conștientizarea populației în ceea ce 

privește riscurile unei alimentații nesănătoase; Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin reducerea 

îmbolnăvirilor cauzate de regimul alimentar necorespunzător 

Perioada derulării: octombrie 2021 

Grupul țintă 1: populaţia generală 

Activități specifice: 1 atelier de informare reprezentanţii mass-media locală; 6 articole în presa scrisă locală, 2 

postări pe contul de Facebook al compartimentului şi pe web-site-ul instituţiei. 

Locul derulării activității (ilor): mass-media locală, spaţiu on-line. 

Nr. beneficiari: populaţia generală 

Nr. parteneri – mass-media locală 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): posterele campaniei au fost puse la dispoziţie în format electronic. 

Grupul țintă 2: reţeaua de asistenţi medicali comunitari  

Activități specifice: activitate de punere la dispoziţie de materiale informative prin e-mail şi pe grupul de discuţii 

AMC-MSR Galati. 

Locul derulării activității (ilor): mediul on-line, sediul DSP 
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Nr. beneficiari: 46 participanţi la activitaţi 

Nr. parteneri:  - 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei în format electronic. 

Total cheltuieli: alte surse decât PNV.1 (fonduri alocate pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a unităţii). 

Campania IEC nr. 11: Luna de Informare despre Tutun 

 Scop: Prevenirea iniţierii consumului produselor din tutun încălzit şi al ţigărilor electronice, precum şi 

descurajarea utilizării acestor produse promovate ca fiind mai puţin nocive, prin creşterea nivelului de informare 

şi conştientizare în rândul populaţiei privind nocivitatea acestor produse. 

 Obiective: Creşterea numărului de persoane informate cu privire la existenţa compuşilor nocivi care intră în 

componenţa  produselor din tutun încălzit şi a ţigărilor electronice;Creşterea nivelului de conştientizare în rândul 

populaţiei cu privire la riscurile expunerii la compuși nocivi prin inhalarea vaporilor produselor din tutun încălzit, 

respectiv ai ţigărilor electronice;  Creşterea nivelului de conştientizare în rândul populaţiei a prezenţei riscurilor 

expunerii altor persoane (expunere pasivă) la vaporii produselor din tutun încălzit, respectiv ai ţigărilor 

electronice;Prevenirea experimentării produselor noi emergente promovate ca fiind mai puţin nocive; Creşterea 

motivaţiei persoanelor care consumă produse noi emergente de a renunţa să le mai consume. 

Perioada derulării: noiembrie 2021 

Grupul țintă 1: populaţia generală 

Activități specifice: 1 atelier de informare reprezentanţii mass-media locală; 2 postări pe contul de Facebook al 

compartimentului şi pe web-site-ul instituţiei. 

Locul derulării activității (ilor): mass-media locală, spaţiu on-line. 

Nr. beneficiari: populaţia generală 

Nr. parteneri – mass-media locală 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei 

Grupul țintă 2: reţeaua de asistenţă medicală comunitară din judeţul Galaţi  

Activități specifice: distribuţie materiale informative prin e-mail şi pe grupul de discuţii AMC-MSR Galati 

(Facebook). 

Locul derulării activității (ilor): sediul DSP Galaţi 

Nr. beneficiari: 46 participanţi la activităţi 

Nr. parteneri: reţeaua de asistenţă medicală comunitară  

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei. 

Grupul țintă 3: elevi de gimnaziu şi liceu din judeţul Galaţi  

Activități specifice: distribuţie materiale informative prin e-mail spre redistribuire către instituţii de învăţământ 

din judeţ. 

Locul derulării activității (ilor): sediul DSP Galaţi 

Nr. beneficiari: elevii din judeţ 

Nr. parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi  

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei. 

Total cheltuieli: alte surse decât PNV.1 (fonduri alocate pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a unităţii). 

Campania IEC nr. 12: Luna de Informare despre Boli Transmisibile (HIV/SIDA, Tuberculoză, Hepatita) 

 Scop: de informare despre importanța acestor BT  

Obiective: fiecare persoană să fie informată despre impactul acestor boli transmisible asupra persoanei și societății 

; conștientizarea riscurilor de infectare ;  accelerarea măsurile de prevenire și control necesare stopării globale a 

fenomenului; promovarea testării pentru depistarea HIV și HV 

Perioada derulării: decembrie 2021 

Grupul țintă 1: populaţia generală 

Activități specifice: 1 atelier de informare reprezentanţii mass-media locală; 1 articol în presa locală, 6 postări 

pe contul de Facebook al compartimentului şi pe web-site-ul instituţiei. 

Locul derulării activității (ilor): mass-media locală, spaţiu on-line. 

Nr. beneficiari: populaţia generală 

Nr. parteneri – mass-media locală 
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Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei în format electronic 

Grupul țintă 2: elevi din instituţii de învăţământ gălăţene  

Activități specifice: 2 activităţi de informare şi distribuţie materiale informative cu voluntari ai unor ONG-uri 

partenere. 

Locul derulării activității (ilor): Grădina Publică Galaţi. 

Nr. beneficiari: 40 participanţi la activităţi 

Nr. parteneri: ONG « Tinerii şi Viitorul » Galaţi, Asociaţia Pacienţilor din Galaţi.   

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei, 54 calendare de birou. 

Grupul țintă 3: reţeaua de asistenţă medicală comunitară din judeţul Galaţi  

Activități specifice: distribuţie materiale informative prin e-mail şi pe grupul de discuţii AMC-MSR Galati 

(Facebook). 

Locul derulării activității (ilor): sediul DSP Galaţi 

Nr. beneficiari: 46 participanţi la activităţi 

Nr. parteneri: reţeaua de asistenţă medicală comunitară  

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei, 40 calendare de perete şi 46 calendare de birou. 

Total cheltuieli: 1904 lei + alte surse decât PNV.1 (fonduri alocate pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare 

a unităţii). 

1.2. Organizarea și desfășurarea interventiilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice locale 

Intervenția IEC nr 1: “Atitudini şi comportamente sănătoase” 

Scop: crearea de atitudini şi deprinderi sănătoase în ceea ce priveşte un stil de viaţă sănătos 

Obiective:a) crearea de atitudini şi deprinderi privind o alimentaţia sănătoasă şi mişcarea, prevenirea obezității;b) 

transmiterea de informaţii cu mesaj specific privind prevenţia bolilor infecţioase şi cronice (boli cardiovasculare, 

hipercolesterolemie, boli ale aparatului urinar şi ale aparatului digestiv, diabet, tuberculoză etc.); c) transmiterea 

de informaţii cu mesaj specific ce vizează igiena personală, igiena alimentelor, igiena locuinţei (domiciliu, școală, 

spital, loc de muncă) şi a mediului; d) transmiterea de informaţii privind administrarea corectă a tratamentului 

medicamentos, evitarea automedicaţiei, vaccinarea, donarea de sânge şi organe, precum şi consumul de toxice 

(tutun, alcool, droguri);e) transmiterea de informaţii cu mesaj specific privind sănătatea mentală, adicţii;f) 

transmiterea de informaţii privind acordarea de prim ajutor în situaţii critice, atitudini corecte privind accidentele, 

alergiile. 

 Perioada derulării: permanent 

Grupul țintă 1: populaţia generală. 

Activități specifice: 42 articole în presa scrisă, 4 interviuri radio-TV. 

Locul derulării activității: mass-media locală, spaţiul on-line, Direcția de Sănătate Publică Galați  

Nr. beneficiari: populaţia generală. 

Nr. parteneri - Enumerare parteneri: mass-media locală, reţeaua de asistenţi medicali comunitari.  

Materiale IEC utilizate: -. 

Grupul țintă 2: populaţia eligibilă la donare. 

Activități specifice: campanie de informare prin intervenţii în mass-media locală : 9 articole în presa scrisă, 1 

intervenţie radio-TV, 2 postări pe contul de Facebook al compartimentului, 1 activitate de donare. 

Locul derulării activității: mass-media locală, spaţiul on-line, Direcția de Sănătate Publică Galați  

Nr. beneficiari: populaţia generală, 12 donatori. 

Nr. parteneri - Enumerare parteneri: mass-media locală, Centrul Regional de Transfuzii Galaţi.  

Materiale IEC utilizate: - 

Total cheltuieli: alte surse decât PNV.1 (fonduri alocate pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a unităţii, 

bugetul partenerilor implicaţi în activităţi). 

Intervenția IEC nr. 2: “Prevenirea bolilor de sezon” (hipotermii şi boli infecţioase de sezon rece – gripa si 

virozele respiratorii, vaccinarea antigripală, tuberculoza) 

Scop: informarea populaţiei generale cu privire la aceste afecţiuni. 

Obiective: - transmiterea de informaţii cu mesaj specific privind prevenţia, modul de transmitere şi simptomele 

acestori boli infecţioase de sezon.  
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Perioada derulării: permanent 

Grupul ţintă 1: populaţia generală. 

Activități specifice: 10 postări pe contul de facebook al CEPS (vreme rece, tuberculoză, gripă şi viroze 

respiratoria, canicula, inundaţii, tuberculoză, expunerea la ţânţari si căpuse), monitorizarea intervenţiilor efectuate 

pe perioada sezonului rece (nr. decese, nr. solicitări ambulanţă, nr. cazuri sociale/căzuţi în stradă, rapoarte zilnice 

şi la sfârşitul fiecărui perioade cu cod special de vreme rece cu ISU, Instituţia Prefectului şi COSU etc.), 

monitorizarea intervenţiilor efectuate pe perioada sezonului cald (nr. decese, nr. solicitări ambulanţă, nr. cazuri 

sociale/căzuţi în stradă, rapoarte pentru zilele cu peste 350C către ISU, Instituţia Prefectului şi COSU etc.), 

monitorizarea intervenţiilor efectuate pe perioada inundaţiilor, intervenţii mass-media: 22 articole în presa scrisă 

locală, 11 interviuri. 

Locul derulării activităţii (ilor): prin mas-smedia locală, spaţiul on-line, sediul instituţiei. 

Nr. parteneri – enumerare parteneri: mass-media locală, Insituția Prefectului, UAT-uri. 

Nr. beneficiari: populaţia generală. 

Materiale IEC utilizate - 

Grupul ţintă 1: populaţia generală din mediul rural. 

Activități specifice: crearea şi menţinerea de relaţii funcţionale cu instituţiile şi persoanele responsabile din 

comunităţile selectate, asigurarea implementării şi organizării tehnice şi logistice a activităţii de screening şi 

cooptarea personalului disponibil de la nivelul comunitaţilor (AMC, MSR, medici de familie, asistenti sau 

lucratori sociali) care să contribuie la identificarea grupului ţintă şi programarea pentru accesarea serviciului de 

screening TB. 

Locul derulării activităţii (ilor): spaţiul on-line, sediul instituţiei, 15 locaţii puse la dispoziţie de UAT implicate. 

Nr. parteneri – enumerare parteneri: INSP, Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”, Fundaţia Centrul 

pentru Politici şi Servicii de Sanatate, Insituția Prefectului, 15 UAT-uri din rural. 

Nr. beneficiari: populaţia generală din localităţile selectate. 

Materiale IEC utilizate - 

Total cheltuieli: alte surse decât PNV.1 (fonduri alocate pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a unităţii, 

bugetul partenerilor implicaţi în activităţi). 

Intervenția IEC nr. 3: Infecţia cu COVID-19 

Scop: informarea populaţiei generale cu privire la această afecţiune. 

Obiective: - transmiterea de informaţii cu mesaj specific privind prevenţia, modul de transmitere, simptomele şi 

evoluţia infecţiei cu noul coronavirus.  

Perioada derulării: pe perioada evoluţiei pandemiei 

Grupul ţintă 1: populaţia generală. 

Activități specifice: informarea permanentă a populaţiei (zilnic, 7/7)  

- prin intervenţii în mass-media: în medie 6 intervenţii/ săptamâna, 216 articole în presa scrisă;  

- prin intervenţii în spatiul on-line: 407 postări pe contul de facebook al CEPS şi pe web-site-ul instituţiei,   

- comunicarea prin mesaje prin intermediul Facebook cu populaţia generală; participare activă la asigurarea 

serviciului de permanenţă alături de colegii de la celelalte servicii şi compartimente; participare activă în timpul 

şi peste program la activităţile specifice Compartimentului Supraveghere Epidemiologică şi Control BT – 

platforma CORONA, anchete epidemiologice; activităţi de informare cu asistenţii medicali comunitari din judeţ 

(prin telefon şi e-mail). 

Locul derulării activităţii (ilor): prin mass-media locală, spaţiul on-line, Instituția Prefectului, sediul instituţiei. 

Nr. parteneri – enumerare parteneri: mass-media locală, Instituția Prefectului, UAT-uri. 

Nr. beneficiari: populaţia generală. 

Materiale IEC utilizate: - 

Grupul țintă 2: reţeaua de asistenţi medicali comunitari  

Activități specifice: 18 întâlniri lunare de lucru pentru actualizarea informaţiilor, activitate de punere la dispoziţie 

de materiale informative prin e-mail/grupul de discuţii AMC-MSR Galaţi. 

Locul derulării activității (ilor): mediul on-line, sediul DSP 

Nr. beneficiari: 46 participanţi la activităţi 
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Nr. parteneri:  - 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): materialele campaniei în format electronic. 

Total cheltuieli: alte surse decât PNV.1 (fonduri alocate pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a unităţii, 

bugetul partenerilor implicaţi în activităţi). 

Intervenția IEC nr. 4: Vaccinarea şi importanţa ei 

Scop: conştientizarea populaţiei cu privire la importanta vaccinării şi riscurile la care expune prin nerespectarea 

Calendarului Naţional de Imunizare. 

Informarea populaţiei cu privire la vaccinarea anti COVID 19 

Obiective:  

Reducerea numărului de refuzuri la vaccinare în judeţul Galaţi.  

Promovarea vaccinării anti-COVID 19 

Perioada derulării: permanent 

Grupul ţintă 1: populaţia generală, părinţi cu copii eligibili la vaccinare. 

Activități specifice: 328 articole în presa scrisă; informare asistenţi medicali comunitari, 132 postări pe contul 

de Facebook al compartimentului şi pe web-site-ul instituţiei. 

Locul derulării activităţii (ilor): prin mass-media locală, mediul on-line, sediul DSP Galaţi. 

Nr. parteneri: – enumerare parteneri: mass-media locală, reţeaua de asistenţă medicală comunitară. 

Nr. beneficiari: populaţia generală. 

Materiale IEC utilizate: Afis promovare campanie vaccinare 16-18 ani, Afis promovare vaccinare anti COVID 

19, distribuţie materiale elaborate de MS si UNICEF (punere la distribuţie pe email sau pe contul de Facebook al 

compartimentului) 

Grupul țintă 2: reţeaua de asistenţă medicală comunitară din judeţul Galaţi  

Activități specifice: 19 întâlniri de lucru pentru actualizarea informaţiilor despre vaccinare şi mobilizarea 

populaţiei la vaccinare. 

Locul derulării activității (ilor): sediul DSP Galaţi, Amfiteatrul Spitalului Judeţean Galaţi. 

Nr. beneficiari: 46 asistenţi medicali comunitari şi populaţia asistată de aceştia. 

Nr. parteneri: reţeaua de asistenţă medială comunitară  

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): : Afis promovare campanie vaccinare 16-18 ani, Afis promovare vaccinare 

anti COVID 19. 

Grupul țintă 3: reţeaua de asistenţă medicală din cabinetele şcolare din municipiul Galaţi  

Activități specifice: 8 întâlniri de lucru pentru actualizarea informaţiilor despre vaccinare şi mobilizarea 

populaţiei la vaccinare. 

Locul derulării activității (ilor): sediul DSP Galaţi, Amfiteatrul Spitalului Judeţean Galaţi. 

Nr. beneficiari: 41 asistenţi medicali din cabinete şcolare/elevi, părinţi şi cadre didactice. 

Nr. parteneri: reţeaua de asistenţă medială din cabinete şcolare 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): - distribuţie materiale elaborate de MS si UNICEF (mape conţinând căte un 

exemplar format hârtie şi punere la distribuţie pe email sau pe contul de Facebook al compartimentului) 

Total cheltuieli: 952 lei alte surse decât PNV.1 (fonduri alocate pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a 

unităţii, bugetul partenerilor implicaţi în activităţi). 

Intervenția IEC nr 5: “Sănătatea reproducerii” 

Scop: crearea de atitudini şi deprinderi sănătoase în ceea ce priveşte sănătatea reproducerii 

Obiective: - transmiterea de informaţii cu mesaj specific privind metode de contracepţie, avort, prevenirea 

infecţiilor cu transmitere sexuală, luarea deciziilor. 

Perioada derulării: permanent 

Grupul ţintă 1: populaţia de vârstă fertilă. 

Activități specifice: 7 articole în presa scrisă şi 3 postări pe contul de Facebook al compartimentului. 

Locul derulării activităţii (ilor): prin mass-media locală, sediul DSP Galaţi. 

Nr. parteneri – enumerare parteneri: mass-media locală. 

Nr. beneficiari: populaţia de vârstă fertilă. 

Materiale IEC utilizate: - 



32 

 

Total cheltuieli: alte surse decât PNV. 1 (fonduri alocate pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a unităţii, 

bugetul partenerilor implicaţi în activităţi). 

Intervenţia IEC nr. 6: Săptămâna Europeană a Mobilităţii 

 Scop: Stimularea formării unor atitudini pozitive față de stilul de viață sănătos prin adoptarea activității 

fizice ca parte din viața cotidiană.  

 Obiective:  

Conștientizarea populației din grupurile țintă privind importanța și efectele activității fizice insuficiente asupra 

sănătății fizice și mintale 

Informarea populației din grupurile țintă privind modalitățile de prevenire a acestor efecte 

Perioada derulării: septembrie 2021 

Grupul țintă 1: populaţia generală 

Activități specifice: 1 atelier de informare reprezentanţii mass-media locală; 1 articole în presa locală, 3 postări 

pe contul de Facebook al compartimentului. 

Locul derulării activității (ilor): mass-media locală, spaţiu on-line. 

Nr. beneficiari: populaţia generală 

Nr. parteneri – mass-media locală 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip):  

Grupul țintă 2: elevi din instituţii de învăţământ gălăţene  

Activități specifice: Saptamana Mobilitatii Europene – "Zero emission-mobility for all" 1 expoziție creativă cu 

desene reprezentative în cadrul Primăriei Galaţi, plimbări în aer liber cu mijloace de transport eco: biciclete, role, 

trotinete, skateboard-uri pe Faleza inferioară a Dunării Galați (cu respectarea măsurilor de prevenţie COVID 19), 

6 activităţi de măsurare a amprentei de carbon, 2 sesiuni de discuţii “Argumente pro şi contra folosirii mijloacelor 

de transport nepoluante”, 1 activitate de promovare a mijloaceolor de transport nepoluante si a folosirii 

mijloacelor de transport in comun alaturi de primarul municipiului Galati, 2 activităţi de promovare a relaxării 

active în aer liber. 

Locul derulării activității (ilor): Colegiul National “Mihail Kogălniceanu”Galați, Liceul Teoretic 

“Dunărea”Galați, Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri” Galaţi,  Școala Gimnazială nr. 26 Galați, Grup şcolar 

Energetic “Paul Dimo” Galaţi, Școala Gimnazială nr. 7 Galați, Primăria Galaţi, Faleza Inferioară a Dunării Galați, 

Primăria Municipiului Galaţi, Gradina Publică Galaţi, Palatul Episcopal Galaţi. 

Nr. beneficiari: 250 participanţi la activităţi 

Nr. parteneri: ONG « Tinerii şi Viitorul » Galaţi, Inspectoratul Şcolar Galaţi, Agentia pentru Protecţia Mediului 

Galaţi, Primăria Municipiului Galaţi.   

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): 300 buc. materialele puse la dispoziţie de parteneri. 

Total cheltuieli: alte surse decât PNV.1 (fonduri alocate pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a unităţii). 

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. Intervenţii pentru punerea în aplicare a planurilor judeţene de acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi 

activitate fizică la copii şi adolescenţi si sustenabilitate RO 19 04; 

Număr de școli și grădinițe care utilizează ghidul de intervenție pentru alimentație sănătoasă și activitate fizică în 

grădinițe și școli – 303 

Nr. total beneficiari: 9800 preşcolari şi 20000 şcolari din rural şi urban  

1.3.2. Interventii pentru stil de viață sănătos la copii şi adolescenţi  

Intervenția IEC nr 1.   

Scop: Adoptarea unui stil de viaţă sănătos de către copii şi adolescenţi  

Obiective: Crearea de deprinderi sănătoase prin adoptarea celor patru comportamente sănătoase: a bea apă în 

detrimentul băuturilor îndulcite şi carbogazoase, a servi micul dejun zilnic, a mânca legume şi fructe (5 porţii pe 

zi), a face minim 60 de minute de mişcare pe zi. 

Perioada derulării – permanent.  

Grupul țintă 1: populaţia generală (copii şi adolescenţii, părinţi şi bunici) 

Activități specifice: 30 articole. 
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Locul derulării activității (ilor): prin mass-media locală. 

Nr. parteneri – enumerare parteneri : mass-media locală. 

Nr. beneficiari: populaţia generală 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): -. 

Total cheltuieli: alte surse decât PNV.1 (fonduri alocate pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a unităţii, 

bugetul partenerilor implicaţi în activităţi). 

1.4. Organizarea și desfășurarea de intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și grupuri vulnerabile 

(sustenabilitate RO 19 03): 

1.4.1. Intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și grupuri vulnerabile (sustenabilitate RO 19 03)*  

Nota* se raportează NUMAI pentru comunitățile incluse în RO 19 03 

1.4.2. Intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și grupuri vulnerabile  

Intervenția IEC nr 1: Denumirea – Măsuri de prevenire privind COVID-19 – transmitere informaţii prin e-mail, 

grup de discuţii şi telefon către mediatorii sanitari din judeţ.    

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Grăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, Barcea, 

Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): -. 

Intervenția IEC nr 2: Denumirea – Vaccinarea anti-COVID  19 – transmitere informaţii prin e-mail şi grup de 

discuţii către mediatorii sanitari din judeţ.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: ~ 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): - 

Intervenția IEC nr 3: Denumirea – Sănătatea mintală! – transmitere informaţii prin e-mail şi grup de discuţii către 

mediatorii sanitari din judeţ.  

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : -. 

Intervenția IEC nr 4: Denumirea – Alimentaţie sănătoasă! – transmitere informaţii prin e-mail către mediatorii 

sanitari din judeţ.  

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 
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Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : -. 

Intervenția IEC nr 5: Denumirea – Sănătatea reproducerii! – transmitere informaţii prin e-mail şi grup de discuţii 

către mediatorii sanitari din judeţ.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : -. 

Intervenția IEC nr 6: Denumirea – Sănătatea orala! – transmitere informaţii prin e-mail şi grup de discuţii către 

mediatorii sanitari din judeţ.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : -. 

Intervenția IEC nr 7: Denumirea – Să ne informăm despre tuberculoză! – transmitere informaţii prin e-mail şi 

grup de discuţii către mediatorii sanitari din judeţ.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : -. 

Intervenția IEC nr 8: Denumirea – Gripa şi virozele respiratorii! – transmitere informaţii prin e-mail şi grup de 

discuţii către mediatorii sanitari din judeţ.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : -. 

Intervenția IEC nr 9: Denumirea – Măsuri de prevenire privind COVID-19 – transmitere informaţii prin e-mail, 

grup de discuţii şi telefon către mediatorii sanitari din judeţ.    
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Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Grăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, Barcea, 

Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): -. 

Intervenția IEC nr 10: Denumirea – Vaccinarea anti-COVID  19 – transmitere informaţii prin e-mail şi grup de 

discuţii către mediatorii sanitari din judeţ.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: ~ 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): - 

Intervenția IEC nr 11: Denumirea – Informare despre tuberculoză! – transmitere informaţii prin e-mail şi grup de 

discuţii către mediatorii sanitari din judeţ.  

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : -. 

Intervenția IEC nr 12: Denumirea – Informare despre alcool! – transmitere informaţii prin e-mail către mediatorii 

sanitari din judeţ.  

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : -. 

Intervenția IEC nr 13: Denumirea – Informare despre cancer! – transmitere informaţii prin e-mail şi grup de 

discuţii către mediatorii sanitari din judeţ.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 
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Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : -. 

Intervenția IEC nr 14: Denumirea – “Accesul la servicii de sănătate - dreptul tuturor!”– transmitere informaţii 

prin e-mail şi grup de discuţii către mediatorii sanitari din judeţ.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : -. 

Intervenția IEC nr 15: Denumirea – Canicula si expunerea la soare! – transmitere informaţii prin e-mail şi grup 

de discuţii către mediatorii sanitari din judeţ.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : -. 

Intervenția IEC nr 16: Denumirea – Atenţie la ţânţari şi căpuşe! – transmitere informaţii prin e-mail şi grup de 

discuţii către mediatorii sanitari din judeţ.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : -. 

Intervenția IEC nr 17: Denumirea – Măsuri de protecţie împotriva bolilor pe perioada inundaţiilor! – transmitere 

informaţii prin e-mail şi grup de discuţii către mediatorii sanitari din judeţ.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : -. 

Intervenția IEC nr 18: Denumirea – Măsuri de prevenire privind COVID-19 – transmitere informaţii prin e-mail, 

grup de discuţii şi telefon către mediatorii sanitari din judeţ, 3 întâlniri lunare.    

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 
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Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Grăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, Barcea, 

Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): -. 

Intervenția IEC nr 19: Denumirea – Vaccinarea anti-COVID  19 – transmitere informaţii prin e-mail şi grup de 

discuţii către mediatorii sanitari din judeţ, 3 întâlniri lunare.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: ~ 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): - 

Intervenția IEC nr 20: Denumirea – “Siguranța îngrijirii sănătății mamei și nou-născutului!”– transmitere 

informaţii prin e-mail şi grup de discuţii către mediatorii sanitari din judeţ.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : -. 

Intervenția IEC nr 21: Denumirea – Atenţie la expunerea la soare! – transmitere informaţii prin e-mail şi grup de 

discuţii către mediatorii sanitari din judeţ.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : -. 

Intervenția IEC nr 22: Denumirea – Atenţie la ţânţari şi căpuşe! – transmitere informaţii prin e-mail şi grup de 

discuţii către mediatorii sanitari din judeţ.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : -. 
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Intervenția IEC nr 23: Denumirea – Activitatea fizică în aer liber inseamnă sănătate! – transmitere informaţii prin 

e-mail şi grup de discuţii către mediatorii sanitari din judeţ.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : -. 

Intervenția IEC nr 24: Denumirea – Vaccinarea HPV – transmitere informaţii prin e-mail şi grup de discuţii către 

mediatorii sanitari din judeţ.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: ~ 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): - 

Intervenția IEC nr 25: Denumirea – Atenţie la vremea rece! – transmitere informaţii prin e-mail, grup de discuţii 

şi telefon către mediatorii sanitari din judeţ.    

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Grăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, Barcea, 

Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): -. 

Intervenția IEC nr 26: Denumirea – „Fructele, legumele și cerealele integrale sunt elementele esențiale ale 

dietei.”– transmitere informaţii prin e-mail şi grup de discuţii către mediatorii sanitari din judeţ, 3 întâlniri lunare.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : -. 

Intervenția IEC nr 27: Denumirea – Vaccinarea anti-COVID  19 – transmitere informaţii prin e-mail şi grup de 

discuţii către mediatorii sanitari din judeţ, 3 întâlniri lunare.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 
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Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: ~ 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): - 

Intervenția IEC nr 28: Denumirea – Măsuri de prevenire privind COVID-19 – transmitere informaţii prin e-mail 

şi grup de discuţii către mediatorii sanitari din judeţ, 3 întâlniri lunare.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : -. 

Intervenția IEC nr 29: Denumirea – Produsele din tutun încălzit și țigările electronice, mai puțin dăunătoare? – 

transmitere informaţii prin e-mail şi grup de discuţii către mediatorii sanitari din judeţ.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : -. 

Intervenția IEC nr 30: Denumirea – Despre HIV/SIDA! – transmitere informaţii prin e-mail şi grup de discuţii 

către mediatorii sanitari din judeţ.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip) : -. 

Intervenția IEC nr 31: Denumirea – Despre hepatite! – transmitere informaţii prin e-mail şi grup de discuţii către 

mediatorii sanitari din judeţ.   

Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: ~ 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): - 

Intervenția IEC nr 32: Denumirea – Despre tuberculoza! – transmitere informaţii prin e-mail şi grup de discuţii 

către mediatorii sanitari din judeţ.   
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Nr. AMC implicaţi 46  

Nr. MS implicați 21. 

Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 30 

Enumerare comunități: comunitatea romă din localităţile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Drăgăneşti, Ghidigeni, 

Brăhăşeşti, Cuca, Bereşti Meria, Măstăcani, Schela, Corod, Cosmeşti, Matca, Bălăbăneşti, Corni, Nicoreşti, 

Barcea, Movileni, Munteni, Frumuşiţa, Folteşti, Băneasa, Iveşti, Lieşti, Drăguşeni, Umbrăreşti, Cerţeşti, Gohor, 

Bălăşeşti, Vlădeşti. 

Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: ~ 3050 

Materiale IEC utilizate (nr. și tip): - 

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 –  

1.5. 2. Numar centre alcoInfo infiintate/ in curs de in fiintare in unitatile cu paturi –  

II. Analiza îndeplinirii indicatorilor față de valorile naționale  

Indicatori de evaluare (valori naționale): 

indicatori fizici: număr de evenimente în cadrul campaniilor IEC: 10/an pe județ          Realizat: 12 

indicatori de eficienţă: cost mediu estimat/campanie IEC: 1000 lei -                         Realizat: 158.67 

indicatori de rezultat:  

Număr beneficiari = 100000/țară/an = 2380/jud/an                                                 Realizat: -741* 

Număr parteneri pentru evenimente IEC la nivel local = 1260/țară/an = 3/ev/județ        Realizat: -9 

1.2. Indicatori de evaluare: 

indicatori fizici: nr intervenții IEC prioritati locale: 10/an pe județ                                    Realizat: 6 

indicatori de eficienţă: cost mediu estimat / intervenție IEC la nivel local: 500 lei     Realizat: 158.6 

indicatori de rezultat:  

Nr. parteneriate instituționale funcționale la nivel local = 2100/an =10/eveniment/jud   Realizat: 26 

Nr. beneficiari = 20000/țară/an = 500/jud/an                                                               Realizat: 395** 

Cele mai multe activităţi se adresează populaţiei generale, fără a putea fi cunoscut numărul exact de beneficiari 

(Ex.: intervenţii în mass-media ş.a.) 

1.3. Indicatori de evaluare: 

indicatori fizici: nr. școli și grădinițe care utilizează ghidul de intervenție pentru alimentație sănătoasă și activitate 

fizică în grădinițe și școli = 3500/țară = 147/județ 

indicatori de rezultat: nr. beneficiari intervenții IEC specifice  = 140000/țară/an = 3300/jud/an 

***In judeţul Galaţi: 303 unităţi de învăţământ utilizează ghidul. 

1.4. Indicatori de evaluare: 

indicatori fizici: nr. intervenții IEC în comunități vulnerabile 1000/an/țară = 23 comunități acoperite cu interv 

IEC/jud/an  

indicatori de eficiență: cost mediu intervenție IEC: 600 lei 

indicatori de rezultat: Număr de beneficiari intervenții IEC specifice = 500000/an/țară = 12000/jud/an  

***In judeţul Galaţi: 30 comunităţi acoperite 

1.5. Indicatori de evaluare: 

indicatori fizici:Centre AlcoInfo înfiinţate la nivelul unităţilor sanitare         Realizat: -  

indicatori de eficiență: cost mediu/ intervenţie AlcoInfo: 18 lei;                    Realizat: - 

cost mediu/sesiune de instruire/participant: 300 lei;                                  Realizat: - 

indicatori de rezultat: Nr de beneficiari intervenții = 8.000/an/tara;              Realizat: - 

Nr de intervenții specifice = 10.000/an/tara;                  Realizat: - 

Număr de specialiști AlcoInfo instruiți = 20/an./tara”               Realizat: - 
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LABORATOR DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA 

 

A. LABORATOR DE  DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC 

1.1. Activitatea tehnica de baza : 

Laboratorul de  Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Galati a efectuat in anul 2021 analize microbiologice 

ce au vizat supravegherea si controlul bolilor infectioase, controlul factorilor din mediu de viata si munca atat in 

cadrul programelor nationale de sanatate cat si la cerere , contra cost. 

 

MICROBIOLOGIE SANITARA 

In cadrul monitorizarii factorilor determinanti din mediul de viata si munca s-au efectuat analize micobiologice 

pentru: apa (potabila, bazine de inot,ape de suprafata,centre de dializa), alimente (productie si desfacere), 

expertiza conditiilor de igiena prin indicatori microbiologici. 

❖ Analiza microbiologică a apei, cuprinde: 

Analize microbiologice efectuate pentru apa potabilă(clorinată, neclorinată, îmbuteliată), apă de îmbăiere şi apa 

de suprafaţă; Analiza microbiologică cuprinde: determinarea numarului de germeni aerobi mezofili la 37ºC/la 

22ºC, determinarea numărului de bacterii coliforme, Escherichia coli, Enterococi, bacterii sulfitoreducătoare, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp. 

 

Probe analizate Nr. determinari 

 

 

 

2433 

Bacterii coliforme 2378 

Escherichia Coli 2378 

Streptococcus fecalis (enterococ) 2268 

Numar de colonii la 22ºC  315 

Numar de colonii la 37ºC 430 

Salmonella 17 

Clostridium perfringens 11 

Pseudomonas aeruginosa 59 

TOTAL Nr. determinari 7856 

 

      Dintre acestea:  

• 2237 probe cu 7269 determinari –ape ce provin de la reteaua de apa (urban si rural), 

• 48 probe cu 240 determinari au fost bazine de inot, 

• 28 probe cu 71 determinari ape de suprafata,  

• 71 probe cu 105 determinari din centrele de dializa,  

• 26 probe cu 78 determinari au fost fantani, 

• 6 probe cu 24 determinari apa uzata, 

• 7 probe cu 28 determinari sifon, 

• 6 probe cu 24 determinari - gheata. 

• 4 probe cu 17 determinari - apa imbuteliata 

*Analiza microbiologică a probelor alimentare 

Analiza microbiologică cuprinde:, determinarea de Enterobacterii, Escherichia coli, Stafilococ coagulazo pozitiv, 

Salmonella spp.,  determinarea numărului de drojdii şi mucegaiuri, etc. 

Pentru analiza microbiologica a alimentului s-au analizat 1122 probe cu 6685 de determinari  atat in cadrul 

programelor de sanatate cat si analize cotra cost. 
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❖ Analize pentru testarea condițiilor igienico-sanitare: unităţi sanitare, instituții publice 

Analiza condițiilor igienico-sanitare Nr. probe Nr. determinari 

eficientei sterilizarii in cabinetele de stomatologie 454 454 

sterilitati 123 246 

aeromicroflora 379 758 

suprafete 1224 3522 

TOTAL 2180 4980 

 

MICROBIOLOGIE CLINICA 

Laboratorul participă prin recoltarea și prelucrarea de probe bacteriologice, virusologice, serologice și 

parazitologice la supravegherea și controlul bolilor transmisibile în conformitate cu metodologiile legale în 

vigoare; asigură diagnosticul etiologic pentru bolile infecţioase. 

    In cadrul compartiment de bacteriologie au fost efectuate urmatoarele analize : 

• Analize de coproculturi- efectuate în scop preventiv si diagnostic 

      -770 probe cu 1701 de determinari 

• Identificarea și tipizarea tulpinilor de Salmonella izolate pe teritoriul județului Galati 

      -26 serotipare tulpini 

• Analize exudat nazofaringiene -în scop diagnostic. 

      -34 probe cu 56 de determinari 

• Analize uroculturi, secreții, spută-în scop diagnostic: 

          -5 uroculturi cu  10 determinari 

          -32 antibiograme 

      -340 ex. coproparazitologic 

 In cadrul compartimentului de serologie  s-au efectuat urmatoarele analize prin metoda ELISA: 

 

Nr.crt. Analiza serologică Analize lucrate Rezultate pozitive 

1.  Ac anti HIV 1046 80 

2.  AcHVA Ig M 27 0 

3.  AgHBs 664 14 

4.  AcHBcIgM 28 3 

5.  AcHCV 117 3 

6.  Ac HBc total 52 6 

7.  Ac HCV IgM 17 1 

8.  Ac HBs 67 13 

 TOTAL analiza Hepatita  972 40 

9.  Treponema IgM 172 30 

10.  TPHA 151 48 

11.  VDRL 230 25 

 TOTAL analiza Sifilis  553 103 

12.  Leptospira IgM 141 19 

    13. Teste Rapide HIV Imigranti 81 0 

   14. Teste Rapide Sifilis Imigranti 81 0 

 TOTAL ANALIZE 2874 242 
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Centralizatorul activității Laboratorului de Diagnostic Microbiologic - 2021 

      

Nr. crt. Probe Total general probe/2021 Total general 

determinari/2021 

1.  apă 2433 7856 

2.  alimente 1122 6685 

3.  condiții de mediu 2180 4980 

4.  bacteriologie clinica 867 1825 

5.  serologie 2874 2874 

6.  parazitologie 340 340 

 TOTAL  9816  24560 

 

1.2. Activitate tehnica  performanta a laboratorului: 

-  mentinerea acreditarii RENAR, certificat acreditare nr.LI 1196 din 29.12.2018, actualizat in 03.2021; 

- mentinerea notificarii/abilitarii de catre M.S. ca laborator abilitat sa monitorizeze calitatea apei potabile, 

certificat MS nr. 645/21.10.2021  

- participarea la programe de control  extern /PT-Teste performanta  cu LGC Standards –Anglia si Hematron 

cu rezultate foarte bune, 

- in conformitate cu cerintele impuse de legislatia nationala si directivele UE  s-a implementat la nivelul intregului 

laborator, standardul de referinta SR ISO/ CEI 17025: 2018 –cerinte de management pentru laboratoare incercari, 

- revizuirea documentelor calitatii: manualul calitatii, proceduri generale, specifice si operationale in conformitate 

cu noile cerinte de management si tehnice pentru laboratoarele de incercari, 

-instruirea personalului de specialitate.  

- s-au efectuat operaţii de mentenanţă /service /etalonare, ale aparaturii din dotare pentru o îmbunătăţire a stării 

tehnice de funcţionare. 

In contextul răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2, Conform prevederilor Metodologiei de 

supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), document elaborat de Centrul 

Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) și actualizat de mai multe ori, personalul 

din cadrul Laboratorului de diagnostic și investigare în Sănătate Publică (LDISP) - Diagnostic microbiologic a 

fost implicat începând cu data de 27.02.2020 în activitatea de recoltare şi transport a probelor prelevate pentru 

diagnosticul infecției cu SARS-CoV-2. În funcție de actualizările metodologiei probele au fost prelevate de la 

diferite categorii de persoane menționate în Recomandările de prioritizare a testării pentru COVID-19: persoane 

carantinate, contacții cazurilor confirmate, angajații centrelor rezidențiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor 

vârstnice, centrele rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii 

vulnerabile, persoane hemodializate, pacienți oncologici. 

 

Categorii de persoane Nr. Probe 

Centre rezidentiale (angajati si beneficiari) 21169 

Categorii vulnerabile, persoane hemodializate, pacienți oncologici 831 

Persoane internate in Unitati Spitalicesti Publice  3936 

Serviciul de Ambulanță Județean Galati 8485 

Total probe intrate in LIDSP 34421 

          

Probele au fost trimise pentru identificarea virusului SARS – COV – 2  prin RT - PCR, 

secventiere si specific de varianta catre urmatoarele unitati: 

Spital 

Pediatrie 

Spital 

TBC 

Sp. Boli 

Infectioase 

Spital 

Judetean 
MedLife 

Victor 

Babes 
Cantacuzino 

Matei 

Bals 

24228 6257 1388 304 2121 96 26 1 
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Activitatea de testare a fost reglementată prin acte elaborate de către Ministerul Sănătății: Instrucțiuni 

pentru stabilirea detaliată a fazelor procesului de testare pentru depistarea infecției cu SARS CoV-2 la nivel 

național, OMS nr. 807/2020 privind stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu 

virusul SARS CoV-2 la nivelul unităților sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății, cu modificările și 

completările ulterioare (OMS 978/2.06.2020 și OMS 1226/3.06.2020). De asemenea, DSP Galati prin personalul 

LDISP - Diagnostic microbiologic a asigurat instruirea reprezentanților altor instituții cu atribuții în recoltarea 

probelor: Serviciul de Ambulanță Județean Galati, personalul medical din centrele rezidențiale de îngrijire şi 

asistenţă a persoanelor vârstnice, centrele rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi , personal 

medical din centrele de dializă.  

DSP Galati, prin LDISP a manageriat distributia probelor prelevate pentru diagnosticul infecției cu 

SARS-CoV-2 catre laboratoare abilitate atat in teritoriu cat si in alte judete ( Spitalul Clinic Județean de Urgență 

,,Sf. Apostol Andrei” Galati, Spitalul de Urgență pentru Copii,,Sf. Ioan” Galati, Spitalul de Pneumoftiziologie 

Galati, Instutul National de Cercetare-Dezvoltare  ,,Cantacuzino”, Institutul National de Boli Infectioase 

,,prof. Dr. Matei Bals” Bucuresti , Laborator de analize Medicale MedLife Ilfov, Laborator de analize 

Medicale Praxis Iasi, Centru avansat de cercetare-dezvoltare în medicina experimentală – CEMEX Iasi, atat 

prin resurse si flota propie cat si cu sprijinul  Serviciul de Ambulanță Județean Galati. 

DSP Galati, prin LDISP a fost implicat în implementarea și aplicarea Ordinului M.S. nr. 979/02.06.2020 

pentru aprobarea efectuării studiului de seroprevalență a infecției SARS-CoV-2 pe teritoriul României. Pentru 

desfășurarea studiului au fost selectate 4 laboratoare participante (Spitalul Clinic Județean de Urgență ,,Sf. 

Apostol Andrei” Galati, Spitalul de Urgență pentru Copii,,Sf. Ioan” Galati, Laborator de analize Medicale ProTest 

Galati, Laborator de analize Medicale Sante Galati). Instruirea și pregătirea echipelor din laboratoare cu privire 

la ,,Protocolul pentru desfășurarea studiului de seroprevalență a infecției SARS-CoV-2 în regiunile Romaniei 

2020” a fost realizată de către coordonatorul local al studiului, dr. Fotache Paula Alina, medic specialist medicină 

de laborator. Colectarea, stocarea și expedierea probelor către INSP a fost realizată de către personalul LDISP – 

Diagnostic microbiologic. În cadrul studiului au fost colectate 554 de seruri din eșantionul de 758 repartizat 

județului Galati (73.1%). Datele din Formularele de consimțământ informat completate de către participanții la 

studiu au fost introduse de către coordonatorul local al studiului în platforma Coronagis - 

https://coronagis.stsisp.ro/prevalenta. 

                                       

B. CHIMIE  SANITARA SI  TOXICOLOGIE INDUSTRIALA 

 

1.1. Activitatea tehnica de baza  : 

 Laboratorul pe domeniul de activitate-Chimie Sanitara si Toxicologie Industriala, conform legislatiei in 

vigoare, programelor nationale de sanatate publica si solicitarilor de la clienti externi,                                                                  

in  anul 2021 s-a efectuat un numar total de  9093  analize/incercari, din care: 

  -  7712 incercari fizico-chimice din probe de apa potabila: monitorizare de control si audit alimentari de apa 

urban si rural, fantani, apa industria alimentara, scoli, spitale, solicitari, control intern si extern, 

 -   88 incercari fizico-chimice din probe-bazine de inot, 

 -   325 determinari in teren de noxe chimice din aerul locurilor de munca, 

  -  968  incercari chimice din probe de alimente si sare iodata. 

Obiectivul activitatii laboratorului  in domeniul chimiei sanitare si toxicologiei industriale a constat in 

efectuarea de analize conform: 

 - programelor nationale de sanatate publica PNII- Factori de risc din mediul de viata si munca 

- programelor de prelevare (monitorizare si control) elaborate de  compartimentele de supraveghere si control in 

sanatate publica ale DSPJ-Galati  

- contracte cu primariile si societatile comerciale din judet  

- comenzilor/solicitarilor efectuate de persoane fizice si juridice contracost conform Ord.MS 208/2012 – Tarife 

prestari servicii sanatate publica. 

 2. Activitate tehnica  performanta a laboratorului: 

https://coronagis.stsisp.ro/prevalenta
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 In anul 2021 s-a realizat : 

-mentinerea acreditarii RENAR, certificat acreditare nr.LI 1196 din 29.12.2018, actualizat in 03.2021; 

- mentinerea notificarii/abilitarii de catre M.S.ca laborator abilitat sa monitorizeze calitatea apei potabile, 

certificat MS nr. 645/21.10.2021 si notificarea pentru noxe chimice industriale certificat  MS nr.120/11.2019; 

- participarea la programe de control  extern /PT-Teste performanta  cu LGC Standards –Anglia cu rezultate bune; 

- in conformitate cu cerintele impuse de legislatia nationala si directivele UE  s-a implementat la nivelul intregului 

laborator, standardul de referinta SR ISO/ CEI 17025: 2018 –cerinte de management pentru laboratoare incercari 

, 

- revizuirea documentelor calitatii: manualul calitatii, proceduri generale, specifice si operationale in conformitate 

cu noile cerinte de management si tehnice pentru laboratoarele de incercari, 

-instruirea personalului de specialitate. 

 

 COMPARTIMENT ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROGRAME DE SĂNĂTATE 

 

In domeniul Programelor naționale de sănătate, activitatea s-a desfășurat conform Ordinului M.S. nr. 377/2017 

privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 – 

2018 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

I. Programele naționale privind bolile transmisibile 

I. 1. Programul naţional de vaccinare 

Obiectiv: Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi prevenite prin 

vaccinarea la vârstele populației prevăzute în Calendarul național de vaccinare și a grupelor populaționale la risc. 

Sursa de finanțare – Buget de Stat – Bunuri și servicii D.S.P. 

Buget alocat 2021: 2.541.000 lei 

Credite de angajament utilizate: 2.541.000 lei 

Finanțare: 2.206.051 lei 

Plăți: 2.206.051 lei 

Bugetul alocat a fost utilizat pentru plata serviciilor de vaccinare efectuate de medicii de familie și transportul 

vaccinurilor conform legislației în vigoare. 

I. 2. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare 

Obiectiv: Depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea 

implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora. 

Sursa de finanțare – Buget de stat – Bunuri și servicii D.S.P 

Buget alocat 2021: 279.000 lei 

Credite de angajament utilizate: 273.122 lei 

Finanțare: 265.122 lei 

Plăți: 265.121,31 lei 

Bugetul alocat a fost utilizat pentru achiziția de reactivi, medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți pentru 

activitatea proprie în contextul pandemiei COVID-19, furnituri de birou, plata examenelor de laborator efectuate 

la I.N.C.D.M.M. ”Cantacuzino” pentru confirmarea diagnosticului de boală infecțioasă, alte activități de prevenire 

a bolilor transmisibile. 

Sursa de finanțare – Buget de stat – Bunuri și servicii AAPL 

Buget alocat 2021: 12.496.000 lei 

Credite de angajament utilizate: 12.496.000 lei 

Finanțare: 12.017.925 lei 

Plăți: 12.017.925 lei 

Bugetul alocat a fost utilizat pentru decontarea testării RT-PCR standard în cadrul centrelor de testare aprobate: 

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei” Galaţi, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Ioan”, Spitalul 

de Pneumoftiziologie, Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Cuv. Parascheva”. 

I. 3. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA – derulat de D.S.P. și 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Cuv. Parascheva” 
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Obiectiv: reducerea răspândirii infecției HIV prin depistarea precoce a persoanelor infectate în rândul celor cu 

comportament la risc pentru infecția HIV precum și prin depistarea precoce a persoanelor infectate HIV 

simptomatice și reducerea morbidităţii asociate cu infecţia HIV prin asigurarea tratamentului bolnavilor cu 

infecţie HIV/SIDA  

Sursa de finanțare – Buget de stat – Bunuri și servicii D.S.P. 

Buget alocat 2021: 8.000 lei 

Credite de angajament utilizate: 7.628 lei 

Finanțare: 5.380 lei 

Plăți: 5.380 lei 

Bugetul alocat a fost utilizat pentru testările Western-Blot efectuate la I.N.C.D.M.M. ”Cantacuzino” pentru 

confirmarea prezenței HIV la pacienți.  

Sursa de finanțare – Buget de Stat – Bunuri și servicii A.A.P.L. 

Buget alocat 2021: 8.178.000 lei 

Credite de angajament alocate: 10.208.000 lei 

Credite de angajament utilizate: 10.205.000 lei 

Credite bugetare utilizate: 8.178.000 lei 

Finanțare: 8.178.000 lei 

Plăți: 8.178.000 lei 

Bugetul alocat a fost utilizat pentru achiziția de medicamente. 

I. 4. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei – derulat de Spitalul de 

Pneumoftiziologie  

Obiective: reducerea prevalenţei şi a mortalităţii TB, menţinerea unei rate de depistare a cazurilor noi de TB 

pulmonară pozitivă la microscopie, tratamentul bolnavilor cu tuberculoză, menţinerea ratei de succes terapeutic 

la cazurile noi pozitive de TB pulmonară. 

Sursa de finanțare – Buget de stat – Bunuri și servicii A.A.P.L. 

Buget alocat 2021: 601.000 lei 

Credite de angajament utilizate: 601.000 lei 

Finanțare: 562.845 lei 

Plăți: 562.844 lei  

Sursa de finanțare – Buget de stat (Fondul de rezervă al Guvernului) – Bunuri și servicii A.A.P.L. 

Buget alocat 2021: 43.000 lei 

Finanțare: 42.314 lei 

Plăți: 42.314 lei 

Bugetul alocat a fost utilizat pentru achiziția de medicamente, materiale sanitare. 

II. 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 

Sursa de finanțare – Buget de stat – Bunuri și servicii D.S.P. 

Buget alocat 2021: 7.000 lei 

Credite de angajament utilizate: 5.662 lei 

Finanțare: 5.662 lei 

Plăți: 5.662 lei 

IV. Programele naționale de boli netransmisibile 

IV.1. Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat  

Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou 

la populaţia feminină eligibilă în regim de screening;  

Obiectiv: Reducerea poverii cancerului în populație prin depistarea în faze incipiente de boală prin intervenții de 

screening organizat, îndrumarea pacientei cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii medicale specializate 



47 

 

de diagnostic şi tratament, creşterea gradului de informare a populaţiei pentru utilizarea serviciilor de screening 

ca metodă de depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice. 

Rețele de screening: Spitalul de Obstetrică – Ginecologie „Buna Vestire” Galați 

Sursa de finanțare – Buget de stat – Bunuri și servicii A.A.P.L. 

Buget alocat 2021: 19.000 lei 

Credite de angajament utilizate: 19.000 lei 

Finanțare: 18.924 lei 

Plăți: 18.924 lei 

IV.3.1. Subprogramul de transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană 

Activități: realizarea testărilor imunologice şi virusologice a potenţialilor donatori,  inclusiv a donatorilor aflaţi 

în moarte cerebrală menţinuţi în condiţii fiziologice, precum şi a receptorilor (inclusiv cross-match) și menţinerea 

în condiţii fiziologice a donatorilor aflaţi în moarte cerebrală, inclusiv realizarea testărilor acestora. 

Unități sanitare nominalizate pentru derularea activităților: Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Ap. Andrei” Galati – 

secția A.T.I și Ortopedie 

Sursa de finanțare – Buget de stat – Bunuri și servicii A.A.P.L. 

Buget alocat 2021: 3.000 lei 

Credite de angajament utilizate: 2.499 lei 

Finanțare: 2.499 lei 

Plăți: 2.499 lei  

V. Programul naţional de  evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 

Obiectiv: Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţie prin promovarea unui stil de viaţă sănătos şi combaterea 

principalilor factori de risc: 

Domenii specifice: 

- intervenții pentru un stil de viaţă sănătos; 

- evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale. 

Sursa de finanțare – Buget de stat – Bunuri și servicii D.S.P. 

Buget alocat 2021: 4.000 lei 

Credite de angajament utilizate: 3.856 lei 

Finanțare: 3.856lei 

Plăți: 3.856 lei 

Din fondurile alocate au fost realizate materiale promoționale cu mesaj specific pentru vaccinare COVID-19 și 

promovarea unui mod de viață sănătos. 

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 

Obiective: 

1.îmbunătăţirea stării de sănătate a copilului; 

2.îmbunătăţirea stării de sănătate a femeii. 

Activităţi propuse: 

Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului 

-Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin 

administrare de lapte praf:  procurarea şi distribuţia de lapte praf în scopul acordării gratuite copiilor cu vârsta 

cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, conform prevederilor legale în vigoare (unitate care 

derulează intervenţia: D.S.P. Galaţi prin cabinetele de medicină de familie) 

Sursa de finanțare – Buget de stat – Bunuri și servicii D.S.P. 

Buget alocat 2021: 0 lei 

Credite de angajament utilizate: 0 lei 

-Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere: administrarea, în timpul spitalizării sau în regim 

ambulatoriu, după caz, a soluţiilor pentru alimentaţie parenterală şi alimentelor cu destinaţie medicală specială, 

la copiii cu greutate mică la naştere în scopul recuperării nutriţionale şi prevenirii malnutriţiei protein-calorice 
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(unităţi care derulează intervenţia: Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei” Galaţi, Spitalul Clinic de 

Obstetrică – Ginecologie „Buna Vestire” Galaţi) 

Sursa de finanțare – Buget de stat – Bunuri și servicii A.A.P.L. 

Buget alocat 2021:  32.000 lei 

Credite de angajament utilizate: 31.365 lei 

Finanțare: 30.223 lei 

Plăți: 30.223 lei 

Număr de copii beneficiari: 127 

Cost mediu: 83,49 lei 

Ponderea beneficiarilor intervenţiei din totalul copiilor cu greutate mică la naştere sub 2.500 g sau cu greutate de 

până la 3.000 g până la vârsta de 3 luni internaţi în unităţile sanitare care derulează intervenţia: 100% 

Produse achiziționate și administrate în cadrul intervenției: lapte praf Nestle Prenan Stage 1, Albunorm 200g/l sol 

perf., Aminoven infant  10%, Lipofundin, materiale sanitare. 

-Prevenirea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului congenital prin screening neonatal, confirmarea diagnosticului de 

fenilcetonurie și monitorizarea evoluției bolii: efectuarea screening-ului neonatal la fenilcetonurie și hipotiroidism 

congenital (unităţi care derulează intervenţia: DSP Galaţi prin Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei” Galaţi, 

Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie „Buna Vestire” Galaţi, Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, 

Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor)  

Număr de nou-născuţi care au beneficiat de efectuarea screening-ului neonatal la fenilcetonurie și hipotiroidism: 

3.118  

Număr de copii confirmați cu diagnosticul de fenilcetonurie:1 

Rata de acoperire prin screening la fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital a nou născuţilor pe centru regional: 

98,11% 

- Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuți (unităţi care derulează intervenţia: DSP 

Galaţi prin Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei” Galaţi, Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie „Buna 

Vestire” Galaţi, Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Ioan”) 

Sursa de finanțare – Buget de stat – Bunuri și servicii A.A.P.L. 

Buget alocat 2021: 6.000 lei 

Credite de angajament utilizate: 5.916 lei 

Finanțare: 5.916 lei 

Plăți: 5.915 lei 

Numărul nou născuţilor beneficiari de screening auditiv în unităţile sanitare în care se implementează intervenţia: 

3.128 

Cost mediu: 3,35 lei 

Rata de acoperire prin screening auditiv a nou-născuţilor în unităţile sanitare în care se implementează intervenţia: 

98,43% 

Fondurile alocate sunt utilizate pentru achiziția de consumabile pentru echipamentele de testare a auzului la nou-

născuți. 

 

Subprogramul de sănătate a femeii 

- Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh - administrarea imunoglobulinei umane anti-D antepartum sau 

postpartum (unităţi care derulează intervenţia: Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei” Galaţi și Spitalul Clinic 

de Obstetrică – Ginecologie „Buna Vestire” Galaţi). 

Sursa de finanțare – Buget de stat – Bunuri și servicii A.A.P.L. 

Buget alocat 2021: 17.000 lei 

Credite de angajament utilizate: 16.823 lei 

Finanțare: 16.823 lei 

Plăți: 16.823 lei 

Număr de femei Rh negative beneficiare de administrarea imunoglobulinei umane anti D: 107 

Cost mediu: 205,73 lei 
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Ponderea gravidelor Rh-negative care au beneficiat de administrarea imunoglobulinei umane anti D conform 

ghidului clinic: 100% 

Bugetul alocat a fost utilizat pentru achiziția de imunoglobulină anti-D administrată post-partum lăuzelor Rh 

negative. 

Activitatea în domeniul tratamentului în străinătate s-a desfășurat conform Ord. M.S. nr. 50 / 2004 privind 

metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, cu modificările ulterioare.  

În anul 2021, au beneficiat de tratament în străinătate 6 pacienți, astfel:  

-2 pacienți – control pentru transplant pulmonar efectuat la Clinica A.K.H. Viena (transplant efectuat în anul 

2007, respectiv în anul 2010) 

-1 pacient terapie cu Peptide Receptor Radionuclides Lutețium 177, la Uppsala University Hospital, Suedia 

-2 pacienți – chimioterapie, crioterapie și radioterapie pentru tumori oculare la Jules Gonin Eye Hospital, 

Lausanne, Elveția 

- 1 pacient – transplant hepatic - Instituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ISMETT, Palermo, Italia 

Fonduri alocate: 1.272.000 lei 

Activitatea în domeniul acțiunilor prioritare care vizează pacienții critici în secțiile A.T.I. s-a desfășurat 

conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 5/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi 

implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile 

ATI  

Sursa de finanțare: Buget de stat 

Titlul  de cheltuieli: - Bunuri si servicii AAPL 

Buget: 696.000 lei 

Finanțare: 696.000 lei 

Plăți: 695.006 lei 

Unităţi sanitare nominalizate pentru derularea activităţilor: Spitalul Clinic Județean de Urgenţă “Sf. Ap. Andrei” 

Galați – secţia A.T.I și secția Neonatologie 

Activitatea în domeniul acțiunilor prioritare  pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular 

cerebral acut (AP-AVCAc) s-a desfășurat conform Ordinului ministrului sănătății nr. 450/2015 privind 

aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul 

intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut, cu modificările și completările ulterioare. 

Unităţi sanitare nominalizate pentru derularea activităţilor: Spitalul Clinic Județean de Urgenţă “Sf. Ap. Andrei” 

Galați – secția Neurologie 

Sursa de finanțare: Buget de stat 

Titlul  de cheltuieli: - Bunuri si servicii AAPL 

Buget: 150.000 lei 

Finanțare: 149.000 lei 

Plăți: 148.528 lei 

Pentru anul 2021, au fost întocmite: 

-contracte și acte adiționale pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate publică 

finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, derulate de 

către unităţi sanitare publice  

- contracte și acte adiționale pentru desfășurarea activităților cuprinse în acțiunile prioritare pentru monitorizarea, 

tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI și tratamentul intervențional al pacienților cu accident 

vascular cerebral acut 

-contracte pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate publică finanţate din 

bugetul Ministerului Sănătăţii, derulate de către cabinetele medicale de asistenţa medicală primară și pentru 

furnizarea bunurilor achiziţionate prin licitaţii publice organizate la nivel naţional către unităţi de specialitate 

pentru implementarea unor activităţi din cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică  

- au fost întocmite acte adiționale la contractele de acordare a echipamentelor IT medicilor de familie. 
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Conform H.G. nr. 201 din 18 martie 2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea 

cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru 

suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, cu modificările ulterioare, au fost întocmite cererile de finanțare 

pentru decontarea cheltuielilor de cazare și hrană pentru persoanele carantinate în spațiile cu această destinație 

aparținând U.A.T. Galați 

Cheltuieli de carantină: 74.190,11 lei 

Conform Ord. M.S. nr. 1108/2020 pentru aprobarea Metodologiei de lucru a comisiei de analiză și verificare a 

necesității și oportunității dotării unităților sanitare publice în procesul de evaluare a cererilor de finanțare depuse 

în cadrul apelului de proiecte pentru consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației 

de urgență cauzată de criza COVID-19 din cadrul POIM 2014-2020, au fost întocmite referate de avizare pentru 

4 unități sanitare.  

Conform Ord. M.S./M.M.P.S. nr. 2.087/1.822/2020 pentru aprobarea Metodologiei și a condițiilor de acordare 

a indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu, a fost 

întocmită lunar baza de date cu pacienți eligibili din evidența dispensarelor TBC 1 și 2 Galați, Tecuci și Tg. Bujor, 

transmisă apoi către Agenţia Judeţeană Pentru Plăţi Şi Inspecţie Socială Galaţi, pentru un număr mediu de 153 

beneficiari lunar. 

Conform Ord. M.S. nr. 72 din 29 ianuarie 2021 privind stabilirea reglementărilor pentru punerea în aplicare a 

prevederilor art. 1 alin. (8) și art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele 

măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea 

unor măsuri în domeniul sănătății, fost solicitate lunar fonduri pentru funcționarea centrelor de vaccinări 

organizate de autoritățile publice locale: Consiliul Județului Galați, Primăria Municipiului Galați, Primăria 

Municipiului Tecuci, Primăria Orașului Tg. Bujor, Primăria Orașului Berești, Primăria Comunei Ivești, Primăria 

Comunei Corod, Primăria Comunei Cosmești, Primăria Comunei Cudalbi, Primăria Comunei Tulucești. 

Cheltuieli materiale: 866.057,18 lei 

Cheltuieli de personal: 8.494.945 lei 

-raportări săptămânale privind stocul și consumul pentru tipurile de imunoglobulină umană și produse oncologice 

deficitare pentru unitățile sanitare cu paturi din județul Galați aflate în relație contractuală cu CJAS Galați 

- eliberarea rețetelor cu regim special (psihotrope și stupefiante) către medicii de familie precum și către unitățile 

sanitare din județul Galați 

-raportare anuală și ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare, a declarațiilor de avere și interese 

ale funcționarilor publici și ale personalului contractual cu funcție de conducere, angajați ai DSP. 

 

 

SERVICIUL DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA 

 

 

 În decursul anului 2021, personalul din cadrul structurii Control în Sănătate Publică Galaţi a desfăşurat 

controale igienico-sanitare în unităţi de orice fel de pe raza judeţului Galaţi, în vederea verificării respectării 

legislaţiei sanitare în vigoare. În raport cu deficienţele constatate s-au impus măsuri de remediere cu termene 

precise şi s-au aplicat sancţiuni principale şi complementare. 
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 În afara controalelor igienico-sanitare curente desfăşurate în conformitate cu planul de muncă stabilit 

pentru anul 2021, s-au mai întreprins şi controale igienico-sanitare la necesitate, la solicitări/sesizări, cu ocazia 

instituirii sistemului rapid de alertă şi recontroale.   

 În contextul actual pandemic, au fost desfăşurate activităţi specifice combaterii infecţiei cu SARS – CoV 

– 2. Inspectorii au desfăşurat activităţi de îndrumare şi consultanţă prin Call Center şi au asigurat serviciul de 

permanenţă. De asemenea, la nivelul SCSP Galaţi au fost efectuate 4316 anchete epidemiologice şi au fost aplicate 

sancţiuni contravenţionale în baza OUG nr. 129/2021. 

 Inspectorii din cadrul structurii Control în Sănătate Publică Galaţi au desfăşurat 4872 controale aferente 

domeniilor de competenţă, au fost aplicate 222 sancțiuni contravenționale, din care 23 avertismente, 199 amenzi 

în valoare de 483.900 lei si o decizie de suspendare activitate. Din totalul sancţiunilor, 80 amenzi in valoare de 

160.000 lei au fost aplicate conform OUG nr. 129/2021 si 119 amenzi in valoare de 323.900 lei pe domeniile de 

activitate verificate.  

 

❖ În domeniul alimentului s-au desfasurat 1150 acţiuni de control.  

 S-au recoltat 44 probe produse alimentare în vederea efectuării determinărilor fizico-chimice şi/sau 

microbiologice. Dintre acestea, 3 probe au fost necorespunzătoare. 

 În urma deficienţelor constatate s-au aplicat sancţiuni principale şi complementare: 48 amenzi în valoare 

de 99.800 RON, 6 avertismente şi s-au retras de la comercializare 5485.265 kg. 

❖ În domeniul apei potabile au fost efectuate 593 controale. 

  În cadrul controalelor au fost aplicate 2 sancţiuni din care o amendă în valoare de 7000 şi un avertisment, 

s-au recoltat 16 probe, toate cu rezultate corespunzătoare.  

❖ În domeniul turismului s-au initiat 27 controale igienico-sanitare, fără sancţiuni. 

❖ În domeniul mediului de viata al populatiei s-au desfasurat 163 controale igienico-sanitare. 

 În urma deficienţelor constatate s-au aplicat 7 sancţiuni principale din care 3 amenzi in valoare de 10.000 

RON şi 4 avertismente 

❖ În domeniul cosmeticelor au fost efectuate 131 acţiuni de control. 

 Neconformităţile constatate au fost sancţionate cu 5 sancţiuni principale (1 avertisment şi 4 amenzi în 

valoare de 12.000 RON). A fost retras de la comercializare 1 produs în cantitate de 720 litri. 

 De asemenea, în cadrul controalelor curente au fost verificate 115 produse cosmetice. 

❖ În domeniul biocidelor s-au inregistrat 1195 acţiuni de control. 

 In cadrul acestor controale s-au verificat 1289 produse biocide din care 24 au fost necorespunzatoare.  

 Pentru neconformităţile constatate au fost aplicate 33 amenzi in valoare de 60.400 RON si 3 avertismente. 

De asemenea, au fost retraşi de la comercializare 2953.7 kg. 

❖ În domeniul învăţământului s-au desfăşurat 283 controale igienico-sanitare: 

 Pentru verificarea termenelor de remediere impuse s-au efectuat 3 recontroale. Au fost aplicate 5 sancţiuni 

contravenţionale din care 2 avertismente şi 3 amenzi în valoare totală de 4100 RON.  

❖ În domeniul unităţilor sanitare, cu excepţia spitalelor s-au întreprins 410 acţiuni de control. 

 S-a impus aplicarea a 16 sancţiuni contravenţionale din care un avertisment şi 15 amenzi în valoare de 

82.000 RON. S-a emis o suspendare de activitate. 

❖ În domeniul unităţilor sanitare cu paturi au fost desfăşurate 338 controale igienico-sanitare, din care: 

 Pentru deficienţele constatate s-au aplicat 12 sancţiuni contravenţionale din care 3 avertismente şi 9 

amenzi în valoare de 13.000 RON. Au fost recoltate 17 probe, toate cu rezultate corespunzătoare 
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❖ În domeniul unităţilor de transfuzii s-au desfasurat 8 controale igienico-sanitare la unitati de transfuzie 

sanguina din care 7 in spitale si 1 in centrul regional. 

❖ În domeniul unităţilor de transplant a fost  desfăşurat 1 control, fără constatarea de deficienţe. 

❖ În domeniul deşeurilor cu potenţial contaminant s-au desfăşurat 509 acţiuni de verificare. 

❖ În domeniul unităţilor de infrumuseţare şi saloanelor de bronzare au fost efectuate 56 controale, s-au 

aplicat 5 sancţiuni contravenţionale din care un avertisment şi 4 amenzi în valoare de 12.000 RON 

❖ În domeniul apei de îmbăiere au fost efectuate 8 controale şi s-au recoltat 8 probe. Nu s-au aplicat 

sancţiuni contravenţionale. 

 

 În anul 2021, la nivelul DSPJ – Control in Sanatate Publica Galati s-au înregistrat 11 alerte, în cadrul 

Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje  

 Deasemeni, s-au înregistrat 275 sesizări de la petenţi.  

❖  Principalele aspecte reclamate de populație se refera la: 

▪ mediul de viață 

▪ condiții igienico-sanitare in unități de alimentație publică și comert; 

▪ calitatea serviciilor medicale; 

▪ nerespectarea regimului de autoizolare; 

▪ nerespectarea masurilor de prevenire si combatere a efectelor pandemiei COVID-19 

 

 

COMPARTIMENTUL DE AVIZE ŞI AUTORIZARE 

 

 Compartimentul de avize şi autorizare are ca proceduri administrative de reglementare următoarele: 

 1) autorizarea sanitară a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere; 

 2) autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare; 

 3) certificarea conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi a altor reglementări legale specifice 

domeniului de activitate supus procedurii, la cererea titularilor de activitate; 

 4) asistenţă de specialitate de sănătate publică, la cererea persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu 

prevederile legislaţiei  în vigoare; 

 5) viza anuală; 

 6) înregistrarea cabinetelor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 7) întocmirea şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru angajaţii din unităţile sanitare, publice şi 

private, alţii decât medici, medici dentişti, farmacişti, asistenţi medicali şi moaşe; 

 8) emiterea deciziei de conformitate/neconformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate 

farmaceutică/drogherie. 

 Toate documentaţiile se depun la Compartimentul de Avize şi Autorizare, unde personalul desemnat 

pentru acest post primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi documentaţiile pentru toate procedurile de 

reglementare în ceea ce priveşte proiectele de amplasare, construcţie  şi amenajare a obiectivelor şi activităţilor, 

cererile de documentaţie de autorizare sanitară în baza declaraţiei pe propria răspundere şi certificarea 

conformităţii în vederea funcţionării obiectivelor, altele decât cele supuse înregistrării la Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă Tribunale.  

Toate documentaţiile şi cererile sunt repartizate compartimentelor specializate din cadrul Departamentului 

de Supraveghere în Sănătate Publică şi/sau Serviciului de Control în Sănătate Publică din cadrul Direcţiei de 

Sănătate Publică Galaţi.  

 Fiecare sector de specialitate verifică cererile şi documentaţiile repartizate, iar la cele la care este nevoie 

se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. 

 Documentaţiile care corespund cerinţelor legale se înregistrează, procesează şi tehno-redactează în cadrul 

compartimentului, în vederea eliberării documentelor solicitate.  
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Răspunsurile de respingere a cererii se fac în scris în termenul legal prevăzut de legislaţie. 

 

Activitatea de avizare şi autorizare în anul 2021 s-a derulat astfel: 

 

- Autorizaţii Sanitare de Funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere în număr de 58; 

- Autorizaţii Sanitare de Funcţionare în baza referatului de evaluare in număr de 152; 

- Viză Autorizaţie Sanitară de Funcţionare în baza referatului de evaluare in număr de 87; 

- Notificare de respindere a Autorizaţiei Sanitare în număr de 0; 

-  Notificare pentru Conformarea Proiectului la normele de igienă şi sănătate publică în număr de 469; 

-  Notificare pentru Certificarea Conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică în număr de 481; 

-   Autorizaţii de Liberă Practică pentru activităţi conexe actului medical în număr de 1; 

- Certificate de înregistrare ale cabinetelor medicale individuale fără personalitate juridică, înregistrate 

în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea 1-a în număr de 22; 

- Cabinete Medicale fără personalitate juridică radiate din Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea 

1-a în număr de 18; 

- Certificate de înregistrare ale cabinetelor medicale cu personalitate juridică, înregistrate în Registrul 

Unic al Cabinetelor Medicale partea a 2-a  în număr de 29; 

- Cabinete Medicale cu personalitate juridică radiate din Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea 

1-a în număr de 11; 

- Supliment/Anexa la Certificatul de înregistrare în număr de 16; 

- Certificate de înregistrare ale cabinetelor pentru servicii conexe, înregistrate în Registrul Unic al 

Cabinetelor pentru Servicii Conexe partea a 3-a în număr de 2; 

- Decizii de conformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică/drogherie, ȋn număr  de 11; 

- Decizii de neconformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică/drogherie, ȋn număr  de 0; 

- Autorizaţii pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a 

conducătorilor de autovehicule sau tramvaie în număr de 2; 

- Autorizaţii pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a 

conducătorilor de autovehicule sau tramvaie vizate, în număr de 6; 

- Avize temporare de testare antigenică rapidă COVID-19 în număr de 5; 

- Lista farmaciilor comunitare şi oficinelor comunitare rurale avizate temporar pentru testare antigenică 

rapidă COVID-19 se actualizează când intervin modificări şi se publică pe site-ul instituţiei; 

- Lista unitaţilor medicale autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea 

permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie se actualizează ori de câte ori intervin 

modificări, este transmisa catre Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a 

vehiculelor Galati si publicata pe site-ul institutiei; 

- Au fost transmise periodic declaraţiile pe propia răspundere de la Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului către Serviciul de control în sănătate publică, astfel a fost redirecţionat un nr. de 68 borderouri cu 

declaraţii ale societăţilor; 

- S-a gestionat baza de date pentru toate documentele de reglementare eliberate şi a fost transmisă 

periodic Serviciul de control în sănătate publică, cu adersă de înaintare şi xerocopii ale documentelor emise: 

autorizaţii sanitare în baza referatului de evaluare, autorizaţii sanitare în baza declaratiei pe proprie raspundere si 

notificari cu neconformitati; 

- S-au oferit numeroase informatii, la solicitare, asupra procedurilor de reglementare a obiectivelor si 

activitatilor prin e-mail, telefonic sau verbal la pesoanele care s-au prezentat la sediul institutiei; 

- Au fost arhivate documentele eliberate; 

- A indeplinit si alte atributii specifice stabilite de catre Directorul Executiv al Directiei de Sanatate 

Publica; 
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Lista farmaciilor avizate temporar pentru testare antigenica rapida COVID -19 

conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 644 din 10 mai 2021 
 

   
Nr.  

Crt. Denumire societate Adresa testare 

1 Help Net Farm SA Centrul Comercial Galaţi Shopping City 

2 Proclinic SRL Galaţi, Str. Macedonă nr. 16 

3 Proclinic SRL Galaţi, Str. Brăilei, nr. 196, bl. B3A-B3B 

4 Proclinic SRL Galaţi, Str. Traian, nr. 136, bl. A3 

5 Proclinic SRL Galaţi, Str. Tecuci, nr. 40 

 

 

Lista unităţilor medicale autorizate conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1159 din 31 

august 2010 

 

Nr. 

Crt. 
Denumirea unitaţii 

medicale 
Adresa 

Tipul de gupă 

de conducători 

auto  

(grupa 1 sau 

gupa 2) 

Specialităţi 

autorizate 

1 Spitalul General 

C.F. Galaţi 

Str. Alexandru Moruzzi, nr. 5-7, 

Galaţi 

Tel/fax: 0236411613 

e-mail: spitalcfgl@yahoo.com 

grupa 1 şi  

grupa 2 

Medicină internă 

Oftalmologie; 

O.R.L. 

Neurologie; 

Psihiatrie 

Ortopedie-

traumatologie 

2 Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă 

“Sf. Apostol 

Andrei” Galaţi 

Str. Brăilei, nr. 177, Galaţi 

Tel: 0236317232 

Tax: 0236461000 

e-mail: 

secretariat@spitalulurgentagalati.ro 

grupa 1 şi  

grupa 2 

Medicină internă 

Oftalmologie; 

O.R.L. 

Neurologie; 

Psihiatrie 

Ortopedie-

traumatologie 

3 Spitalul Municipal 

“Anton Cincu” 

Tecuci 

Str. Costache Conachi, nr. 35, 

Tecuci 

Tel: 0236812440 

Fax: 0236811608 

e-mail: secretariat@spitaltecuci.ro 

grupa 1  Medicină internă 

Oftalmologie; 

O.R.L. 

Neurologie; 

Psihiatrie 

Ortopedie-

traumatologie 

4 CMI “Dr. 

Chiscăneanu 

Daniela-Luminiţa” 

Str. Mavramol, nr. 2, Galaţi 

Tel: 0236461814;  

Tel/Fax: 0236461816 

e-mail: lenscontact@lenscontact.ro 

grupa 1 şi  

grupa 2 

Oftalmologie 
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5 Sănătatea Plus 

S.R.L. 

Sediul social: Sat Costi, Comuna 

Vânători, str. Şanţului, nr. 64, 

Galaţi 

Punct de lucru: str. Logofăt Tăutu, 

nr. 8,            

Fax: 0336780132 

e-mai: contact@medicina-muncii-

galati.ro 

grupa 1 şi  

grupa 2 

Medicină internă 

Oftalmologie  

O.R.L. 

Neurologie  

Psihiatrie 

Ortopedie-

traumatologie 

6 Sanavita Am 

Medical Point 

S.R.L. 

Str. Gradina Veche, nr. 90, Galati 

Tel: 0236471204; 

0757635509 

Fax: 0236471224 

e-mail: 

sanavita_medical@yahoo.ro 

grupa 1 şi  

grupa 2 

Medicină internă 

Oftalmologie 

O.R.L. 

Neurologie  

Psihiatrie 

Ortopedie-

traumatologie 

Pneumologie 

7 Obrigado Maxima 

S.R.L. 

Str. G-ral Iacob Lahovary, nr. 5, 

Cladirea C1, Galati 

Tel: 0770881188; 

0747871408; 

0753092090 

e-mail: vitalmed.gl@gmail.com 

 

grupa 1 şi  

grupa 2 

Medicină internă 

Oftalmologie 

O.R.L. 

Neurologie  

Psihiatrie 

Ortopedie-

traumatologie 

Pneumologie 

8 Expert Medical 

Ramira S.R.L. 

Str. Traian, nr. 120-122, Galati 

Tel: 0236707090, 0748370254 

e-mail: ramiramedical@yahoo.com 

grupa 1 şi  

grupa 2 

Medicină internă 

Oftalmologie 

O.R.L. 

Neurologie  

Psihiatrie 

Ortopedie-

traumatologie 

Pneumologie 

 

 

Lista prestatorilor de servicii funerare autorizaţi  

conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1532 din 29 decembrie 2017 

 

Nr. 

Crt  

Societate Adresă Servicii funerare 

autorizate 

Tel. 

1 Corilivcom S.R.L. Galaţi, str. Oltului, nr. 29, 

Bl. A13a, ap. 2, parter 

Spaţiu vânzare şi 

transport funerar 

 

2 Lubiana I & A 

concept S.R.L. 

Galaţi, str. Brăilei, nr. 190, 

Bl. A7a-a7b, parter 

Spaţiu vânzare şi 

transport funerar 

0722636809 

Lubiana I & A 

concept S.R.L. 

Galati, str. Traian, nr. 444, zona 

c 

Spălare şi igienizare, 

îmbălsămare 

0722636809 

3 Recviem Com Im 

S.R.L. 

Galaţi, str. Brăilei, nr. 196, 

Bl. B3a-b3b, parter 

Spaţiu vânzare şi 

transport funerar 

0745118511 

4 T. Kabyro S.R.L. Galaţi, bld. Henri Coandă, nr. 8, 

bl. J5, sc. 4, parter 

Spaţiu vânzare şi 

transport funerar  

0787672866 
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5 I.I. Dănăilă N. 

Costel 

Sat Griviţa, com. Griviţa, str. 

Prunilor, nr. 81 

Spaţiu vânzare şi 

transport funerar  

0757673537 

6 Biv-cred S.R.L Galati, str. Oltului, nr. 29, bl. 

A13a, sc. 2, parter 

Spaţiu vânzare şi 

transport funerar  

0751014558 

7 Flp eden S.R.L. Galti, str. Ing. Anghel Saligny, 

nr. 146 

Spaţiu vânzare şi 

transport funerar  

0744431568 

0746114988 

8 Alphantios S.R.L. Galati, str. Brailei, nr. 190, bl. 

M3, parter 

Spaţiu vânzare şi 

transport funerar  

0743762625 

9 PFA Costea Ionela Galati, str. Frunzei, nr. 46, bl. 

A7a, parter 

Spaţiu vânzare şi 

transport funerar  

0747993116 

10 PFA Istudor Neculai Galati, str. Traian, nr. 118 Spaţiu vânzare şi 

transport funerar  

0740353994 

11 Mih-titiai S.R.L. Galati, str. Brailei, nr. 196, 

Micro 18, aferent bl. B3A-B3B 

Spaţiu vânzare şi 

transport funerar  

0747627337 

12 Aproape de Ingeri si 

Sfinti S.R.L. 

Galati, str. 1 Decembrie 1918, 

nr. 1, bl. S8, parter 

Spaţiu vânzare şi 

transport funerar  

0757154211 

13 Funerare unirea 

S.R.L. 

Galaţi, str. Dimitrie Hȋrlescu, nr. 

23, 

Mun. Tecuci 

 

Spaţiu vânzare, capelă, 

transport funerar, 

transport international si 

recuperare cadavre 

0737014748 

 

Galati, str. Dimitrie Hirlescu, nr. 

60, mun. Tecuci 

Spălare şi igienizare, 

îmbălsămare 

0787863991 

14 Castocos funerar 

S.R.L. 

Galati, str. Galati, nr. 2, bl. 

A13A, sc. 1, parter 

Spaţiu vânzare şi 

transport funerar  

0754782095 

15 Stele cazatoare 

S.R.L. 

Galati, str. Brailei, nr. 200c, bl. 

B8, sc. 1, ap. 1, parter 

Spaţiu vânzare şi 

transport funerar  

0756301572 

16 PFA Popa Aurel  Sat Liesti, com. Liesti, str. 

Anghel Saligny, nr. 66 

Spaţiu vânzare şi 

transport funerar  

0746406025 

17 Scop etern xyz 

S.R.L. 

Galati, str. Ing. Anghel Saligny, 

nr. 112, bl. 2D, sc. A, et. 2, ap. 

67 

Spaţiu vânzare, 

transport funerar, 

transport international si 

recuperare cadavre 

0741149027 

18 Magnolia memories 

S.R.L. 

Galati, str. Brailei, nr. 181 S2, 

parter 

Spaţiu vânzare,  

Transport funerar şi  

Transport recuperare 

cadavre 

0751371371 

19 Zamfir S.R.L. Com. Pechea, str. Galati, nr. 147 Spaţiu vânzare şi 

transport funerar 

0753607325 

20 AARD-Casa de 

ajutor reciproc 

muncitorul 

Tecuci, str. 13 septembrie, nr. 

16, Galati 

Spaţiu vânzare şi 

transport funerar 

0236820368 

0724586839 

21 La capatul lumii 

S.R.L. 

Galati, str. Brailei, nr. 66-68, 

parter, bl. BR3, sc. 5 

Spaţiu vânzare şi 

transport funerar 

0743517117 

 

 

COMPARTIMENTUL JURIDIC 

 

 Activitatea Oficiului juridic al Directiei de Sanatate Publica Galati a fost desfasurata in anul 2021 in baza 

actelor normative care reglementeaza activitatea consilierului juridic, respectiv: 
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➢ Ord. M.S. nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii 

organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti; 

➢ Ord. M.S. nr. 824/2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea si functionarea Inspectiei sanitare 

de stat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

➢ Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

➢ Statutul profesiei de consilier juridic; 

➢ Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

➢ Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

➢ Legea nr. 487/2002 R/A, a sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice; 

➢ Legea nr. 544/2001 R/A, privind liberul acces la informatiile de interes public; 

➢ O.G. nr. 27/2002 privind activitatea de reglementare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

➢ Codul civil si Codul de procedura civila; 

➢ Codul penal si Codul de procedura penală 

➢ Legislația aferentă stării de alertă 

si in conformitate cu procedurile operationale de lucru intocmite potrivit O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităţilor publice 

 

Activitati desfasurate de Oficiul juridic pentru anul 2021, 

 

❖ Au fost intocmite contracte de prestari-servicii avand ca obiect efectuarea de catre laboratoarele DSP Galati 

a analizelor de apa sau alte produse, la cererea tertilor. Astfel, in cursul anului 2021, DSP Galati a incheiat 

contracte de prestari-servicii cu un numar de 50 beneficiari (societati comerciale si primarii, spitale) și 5 acte 

aditionale; 

❖ De asemeni, au fost incheiate contracte care au avut ca obiect – verificarea parametrilor de sterilizare cu un 

numar de 2 contracte; 

❖ Contracte care au avut ca obiect prestarea de servicii medicale (analize medicale) de catre laboratoarele DSP 

Galati – 2 contracte; 

❖ Contracte incheiate cu unitatile sanitare potrivit Ord. M.S. nr. 1718/2008 privind organizarea si functionarea 

unitatilor de dializa – 2 contracte; 

❖ In colaborare cu Compartimentul Contabilitate au fost puse in aplicare dispozitiile Ord. M.S. nr. 1029/2010, 

Ord. M.S. nr. 1030/2010, in sensul ca au fost incheiate contracte intre DSP Galati si unitatile sanitare din 

reteaua autoritatilor administratie publice locale si cu consiliile locale pentru: 

- asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, dupa caz, cheltuieli materiale pentru bunuri 

si servicii pentru cabinetele cuprinse in structura organizatorica a spitalului public din reteaua administratie 

publice locale; 

- asigurarea cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentisti, asistentilor medicali si a 

cheltuielilor pentru medicamente si materiale sanitare, pentru baremul de dotare din cabinetele de medicina 

generala si dentara din unitatile de invatamant; 

- In baza Ord. M.S. nr. 1029/2010 au fost incheiate un numar de 25 contracte/acte aditionale cu unitatile 

sanitare cu paturi din judetul Galati; 

- In baza Ord. M.S. nr. 1030/2010 au fost incheiate un numar de 6 contracte/acte aditionale cu Serviciile de 

Asistenta Medicala din cadrul Consiliilor Locale, care au preluat cabinetele medicale scolare; 

❖ In colaborare cu Compartimentul Contabilitate au fost puse in aplicare dispozitiile art. 198 și următoarele din 

Legea nr. 95/ 2006, respectiv Ord. M.S. nr. 512/2014 și Ord. M.S. nr. 1079/2013, in sensul ca au fost incheiate 

de catre Compartimentul jucontracte intre DSP Galati si unitatile sanitare din reteaua autoritatilor 

administratie publice locale pentru alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiţii unităţilor publice: 

▪ 3 contracte 

❖ In colaborare cu Compartimentul de Asistenta Medicala si Programe au fost incheiate contracte pentru: 
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• -     desfasurarea activitatilor prevazute pentru pacientii critici din sectiile ATI, conform Ord. M.S. nr. 

380/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind 

aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, 

tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI: 

             -      1 contract; 

             -      1 act aditional; 

• desfasurarea activitatilor prevazute pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular 

cerebral acut (AVCAc), conform Ord. M.S. nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, 

finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident 

vascular cerebral acut, cu modificările și completările ulterioare : 

            -      1 contract; 

            -      1 act aditional; 

• desfasurarea activitatilor prevazute in programele nationale de sanatate publica finantate din bugetul 

Ministerului Sanatatii, din fonduri de la bugetul de stat si din venituri proprii derulate de catre unitati 

sanitare publice, porivit Ord. M.S. nr. 377/2017: 

             –    44 acte aditionale; 

❖ In colaborare cu Compartimentul de Supraveghere Epidemiologica si Control Boli Transmisibile si 

Compartimentul de Asistenta Medicala si Programe au fost incheiate contracte cu medicii de familie, conform 

H.G. nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018, cu 

modificarile si completarile ulterioare si O.M.S. nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de 

realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificarile si completarile 

ulterioere: 

▪ 2 contracte; 

▪ 968 acte aditionale; 

❖ Am intocmit acte de procedura pentru dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata, in care DSP Galati a 

avut calitatea de parte si totodata am asigurat reprezentarea conventionala a institutiei in fata instantelor de 

judecata (intampinari, opisuri, precizari, concluzii scrise, motive apel, motive recurs etc) 

In anul 2021, pe rolul instantelor de judecata au fost inregistrate 28 dosare noi ce au avut ca obiect: 

▪ Plangeri contraventionale: 3 cauze; 

▪ Contestatie la executare silita – 1 cauză; 

- Obligatia de a face – 1 cauza; 

- Actiune in constatare – 1 cauza; 

- Contestatie dispozitie detasare – 1 cauză; 

- Contestatie decizie sanctionare – 1 cauză; 

- Cerere cu valoare redusă – 2 cauze;  

- Contestație act administrativ dispoziții măsuri izolare/carantină - 15 cauze; 

- Anulare act administrativ – 2 cauze; 

- Drepturi banesti – 1 cauză; 

❖ Au fost redactate raspunsuri si intocmite documentatii in urma solicitarilor organelor judiciare. 

❖ Au fost inregistrate un număr de 5 sesizari/reclamatii care au fost directionate spre competenta solutionare 

Compartimentului Juridic. 

❖ Au fost inregistrate un numar de 4 solicitari in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 

de interes public 

❖ Am raspuns la cererile si adresele care au fost directionate spre competenta solutionare Compartimentului 

Juridic. 

❖ Am vizat pentru legalitate acte emise in cadrul institutiei un numar de 126 dispozitii/decizii intocmite la 

nivelul compartimentelor din cadrul D.S.P. Galați  

❖ Conform prevederilor Ord. comun al M.S., M.A.I., M.A.P.N. și M.L.P.D.A. nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 

pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva 



59 

 

COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, au fost emise un numar de 6 dispozitii prin care s-au 

infiintat centre de vaccinare în județul Galați. 

❖ Conform prevederilor Ord. comun al M.S. si M.A.I. nr. 697/112/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare, au fost emise un numar de 12 dispozitii prin care s-au infiintat centre de permanenta sau a fost 

modificata structura functionala a acestora. 

❖ Conform prevederilor Ord. M.S. nr. 72/2021, privind stabilirea reglementărilor pentru punerea în aplicare a 

prevederilor art. 1 alin. (8)  şi art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele 

măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi 

stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost întocmite un 

numar de 11 contracte și 8 acte aditionale pentru decontarea, din bugetul M.S., a cheltuielilor pentru 

operaționalizarea centrelor de vaccinare impotriva COVID-19 organizate de autoritatile administratiei 

publice locale. 

❖ Am vizat pentru legalitate acte emise in cadrul institutiei, documente intocmite de compartimentul achizitii: 

36 contracte, 32 acte aditionale; 

❖ Am acordat asistenta juridica serviciilor si compartimentelor din cadrul institutiei, in vederea aplicarii corecte 

a legislatiei in vigoare; 

❖ Am acordata asistenta juridica serviciilor din cadrul administratiei publice locale cât și medicilor de familie, 

cu privire la punerea în aplicare a legislației aferente starii de alerta; 

❖ Săptămânal a fost realizata evidenta actelor normative cu aplicare in sistemul sanitar, publicate in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, si a celor cu caracter general sau privind problemele financiar –contabile ce se 

regasesc in activitatea DSP Galati si unitatilor subordonate; 

❖ A fost ținuta evidenta actualizata a pacientilor incadrati potrivit art. 110 Cod penal – masura de siguranta a 

obligarii la internare medicala si a pacientilor incadrati potrivit art. 109 Cod penal – masura de siguranta a 

obligarii la tratament medical de specialitate si s-au intocmit documentele si au fost comunicate institutiilor 

implicate in aplicarea acestor masuri; 

❖ Am purtat corespondență cu instituțiile abilitate, in vederea soluționarii cauzelor privind disparitia de la 

domiciliu a unor persoane; 

 

COMPARTIMENT ECONOMIC ADMINISTRATIV 

Activitatea de buget si financiar-contabilitate se desfasoara la nivelul Directiei de Sanatate Publica Galati 

pe baza Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat si repartizat de catre Ministerul Sanatatii, ordonatorul principal 

de credite, in conditiile legii. 

 In anul 2021 Directia de Sanatate Publica Galati si-a desfasurat activitatea pe baza Bugetului de Venituri 

si Cheltuieli aprobat in suma de 198.783 mii lei, din urmatoarele surse de finantare: 

❖ Bugetul de Stat                                                                         197.649 mii lei 

❖ Venituri proprii din prestari servicii conf HG 59/2003            1.134 mii lei 

Creditele bugetare repartizate si deschise de catre Ministerul Sanatatii pentru Directia de Sanatate Publica 

Galati, precum si sumele realizate din venituri proprii au fost utilizate prin aplicarea si respectarea Ordinului 

ministrului finantelor publice nr 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, a  Legii  500/2002 privind finanţele  publice,  cu  responsabilitate 

pentru  realizarea  unei  execuţii bugetare prudente şi conforme exigenţelor unei politici economice şi financiare 

cât mai riguroase, manifestându-se exigenţă în folosirea eficientă a fondurilor publice. 
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Situatia privind creditele bugetare, platile si cheltuielile efective in anul 2021 de la Bugetul de Stat: 

 

              - lei- 

 

 

 

 

Indicator 

 

Prevederi 

bugetare 

aprobate 2021 

 

Credite 

bugetare 

deschise 

(finantate) 

Angajamente 

legale 

Plati 

efectuate la 

31.12.2021 

Grad de 

realizare a 

platilor/ 

prevederi 

bugetare 

aprobate 

(%) 

Grad de 

realizare a 

platilor/ 

credite 

bugetare 

deschise(%) 

0 1 2 3 4 5=4/1 6=4/2 

I. BUGET DE STAT  

Total buget: 

197.649.000 194.374.000 190.822.351 190.822.351 97% 98% 

1. Cheltuieli curente 197.427.000 194.152.000 191.966.022 191.966.022 96 99 

Cheltuieli de personal 11.249.000 11.249.000 11.141.981 11.141.981 99 99 

Cheltuieli de capital 222.000 222.000 219.829 219.829 99 99 

Bunuri si servicii pentru 

sustinerea activitatii proprii 

11.793.000 11.793.000 11.306.039 11.306.039 96 96 

Finantarea unor actiuni de 

sanatate 

121.897.000 121.897.000 121.149.942 121.149.942 99 99 

Finantarea programelor 

nationale de sanatate din 

cadrul unitatilor sanitare 

24.999.000 22.241.000 21.718.797 21.718.797 87 98 

Finantarea asistentei 

medicale din cabinetele 

medicale scolare si dentare 

din unitatile de invatamant 

11.127.000 11.127.000 11.019.558 11.019.558 99 99 
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Indicator 

 

Prevederi bugetare 

aprobate 2021 

 

Credite 

bugetare 

deschise(finant

ate) 

Angajamente 

legale 

Plati efectuate 

la 31.12.2021 

Grad de 

realizare a 

platilor/preve

deri bugetare 

aprobate(%) 

Grad de realizare 

a platilor/ credite 

bugetare 

deschise(%) 

0 1 2 3 4 5=4/1 6=4/2 

2.Transferuri intre unitati ale 

administratiei publice 

16.224.000 15.707.000 15.511.975 15.511.975 96 99 

Transferuri din bugetul de 

stat catre bugetele locale pt 

finantarea unitatilor de 

asistenta medico-sociale 

2.893.000 2.893.000 2.872.558 2.872.558 99 99 

Transferuri din bugetul de 

stat catre bugetele locale 

pentru finantarea 

sanatatii(asistenta sociala) 

12.612.000 12.612.000 12.451.632 12.451.632 99 99 

Transferuri de la bugetul de 

stat catre bugetele locale 

pentru finantarea aparaturii 

medicale 

641.000 124.000 123.103 123.103 19 99 

-Transferuri din bugetul de 

stat catre bugetele locale 

pentru decontarea 

cheltuielilor cu carantina 

78.000 78.000 64.682 64.682 83 83 

Sume aferente persoanelor 

cu handicap neincadrate 

138.000 138.000 117.730 117.730 85 85 
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Creditele bugetare alocate pe titlul 10 “Cheltuieli de personal”, au fost utilizate pentru plata drepturilor 

salariale si a contributiilor privind cheltuielile de personal, conform statului de functii aprobat in conformitate cu 

bugetul aprobat si repartizat, cu respectarea disciplinei financiare. 

Creditele bugetare alocate pentru titlul 20 “ Bunuri si servicii- Cheltuieli de intretinere” au fost utilizate 

pentru asigurarea bunurilor, serviciilor si lucrarilor necesare bunei functionari a tuturor compartimentelor prin 

achizitionarea cu respectarea prevederilor legale a materialelor de natura furniturilor de birou, combustibililor, 

materialelor cu caracter functional, obiectelor de inventar.  

Sumele alocate prin bugetul anului 2021 la titlul 20 “Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul 

unitatilor sanitare” au fost utilizate pentru plata cheltuielilor de personal pentru unitatile de primiri urgente si 

SMURD, medici rezidenti, dispensare TBC si LSM, cabinete de medicina sportiva, cabinete de planing familial 

si cabinetele medicale scolare si dentare din unitatile de invatamant,cheltuieli pentru acordarea stimulentului de 

risc. 

Creditele bugetare alocate pentru titlul 51”Transferuri – pentru actiuni de sanatate” au fost utilizate 

pentru plata cheltuielilor de personal catre asistenti comunitari si mediatorii sanitari, si pentru decontarea 

cheltuielilor cu carantina.  

 

Veniturile proprii din prestari servicii realizate conform H.G. nr. 59/2003 privind infiintarea de catre 

Ministerul Sanatatii a unei activitati finantate integral din venituri proprii, reprezinta o alta sursa de finantare 

pentru cheltuieli curente si de capital. Incasarile reprezentand venituri proprii in anul 2021 au fost in suma de 

1159 mii lei, provenind din incasari pentru prestatii realizate de laborator si compartimentele functionale ale 

Directiei de Sanatate Publica a judetului Galati pe baza Ordinului Ministerului Sanatatii  nr. 208/2012 si a 

Ordinului nr 1030/2009 actualizat cu privire la stabilirea tarifelor, astfel: 
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In anul 2021 situatia cheltuielilor din venituri proprii din prestari servicii  incasate si utilizate, se prezinta astfel: 

 - mii lei- 

Indicator 

 

Prevederi 

bugetare aprobate 

Sold 

initial+incasari curente 

Angajamente 

legale 

Plati 

efectuate la 

31.12.2021 

Cheltuieli de personal 41 41 23 23 

Cheltuieli pentru bunuri si 

servicii 

803 828 779 779 

Cheltuieli de capital 290 290 276 276 

TOTAL 1.134 1.159 1078 1078 

 

Directia de Sanatate Publica a judetului Galati  in anul 2021 a efectuat cheltuieli de capital in baza listei de investitii 

aprobata de Ministerul Sanatatii   in suma de 290 mii lei din Venituri Proprii si de 222 mii lei din Bugetul de Stat , 

 VENITURI PROPRII 

• Incubator cu racire                                                                                                7 mii lei  

• Microscop binocular                                                                                              5 mii lei 

• Autoclav                                                                                                                40 mii lei 

• Analizor de aer                                                                                                     12 mii lei 

• Multifunctionala Laser A4 20 buc                                                                     31 mii lei 

• Multifunctionala laser A3 color 1 buc                                                               18 mii lei  

• Copiator laser A3 color 1 buc                                                                             29 mii lei    

• Fax laser A4 cu receptor integrat  1 buc                                                             4 mii lei 

• Imprimanta laser A4 alb negru 1 buc                                                                 3 mii lei 

• Imprimanta laser A4 color 1 buc                                                                       5 mii lei 
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• Computer cu monitor si licente  8 buc                                                            29 mii lei   

• Reparatii capitale sediul str.Rosiori si str.Traian                                         97 mii lei 

     BUGET DE STAT  

                 Instalatie de masurare a radonului                                                                        90 mii lei 

     Spectrofotometru UV/VIS                                                                                       58 mii lei 

     Dozimetre digitale individuale cu prag de alarmare   7 buc                                30 mii lei 

     Balanta analitica                                                                                                       32 mii lei 

     Sistem de obtinere a apei ultrapure                                                                        12 mii lei 
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Executia bugetara la nivelul anului 2021 din fondurile alocate de Ministerul Sanatatii a fost de 97,00% 

fata de bugetul aprobat si de 98%fata de finantarea de la Bugetul de Stat  ceea ce conduce la concluzia ca s-a 

acordat o atentie deosebita calitatii lucrarilor de planificare si executie financiara, de contabilitate si analiza, 

urmarindu-se in permanenta cresterea competentei profesionale si a raspunderii intregului personal al 

compartimentelor implicate. 

Politicile contabile ale Directiei de Sanatate Publica Galati respecta protejarea fondurilor publice, 

legislatia in vigoare, reglementarile transmise prin Ordine ale ministrului  sanatatii  si prin deciziile interne  ale 

directorului executiv.  

Sunt respectate principiile generale ale contabilitatii de angajament si sunt aplicate procedurile 

operationale specifice. 

Pe parcursul anului 2021 s-au monitorizat si raportat cheltuielile de personal, cheltuielile de investitii, 

programele nationale de sanatate , platile restante, s-au analizat, verificat si centralizat situatiile financiare proprii 

si ale unitatilor subordonate conform ordinelor emise de Ministerul de Finante si precizarilor transmise de 

Ministerul Sanatatii – Directia Generala Economica. 

 Venituri realizate an 2020 si 2021: 

                                                                                                                             mii lei 

Taxa /Tarif Baza legala 

Venituri realizate     

in 2020 

Venituri 

realizate in 

2021 

Microbiologie,Serologie,  

Parazitologie 

Ordin 208/2012 

35 55 

Igiena mediului 649 610 

Igiena Radiatiilor 121 122 

Cabinete Medicale de 

Frontiera 55 52 

Birou Avize si Autorizatii 

Ordin MS 

1030/2009 201 201 

Comisia de examinare 

Ordin MS 

1225/2003 72 119 

Altele    

TOTAL  1133 1159 

 

Serviciului Administrativ si Mentenanta pe parcursul anului 2021, s-a ocupat de asigurarea tuturor 

celor necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii desfasurate de institutia noastra.  

In acest scop a organizat si a asigurat activitatea de transport persoane si materiale cu autovehiculele aflate 

in dotarea parcului auto al DSP Galati cu tot ceea ce implica aceasta activitate (asigurare combustibil prin utilizare 

de carduri cu limita lunara pentru fiecare autovehicul, control zilnic, revizii tehnice, reparatii curente, etc). Totalul 

de  Km efectiv parcursi in anul 2021 a fost de 131.951 Km pentru care s-au consumat 12.208 litri de carburant.  
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A asigurat si organizat paza si aplicarea normelor de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor 

conform legii.                  

           Serviciul administrativ si mentenanta a efectuat inventarierea  patrimoniului la sfarsitul anului 2021 in 

toate compartimentele si serviciile institutiei . 

 

Serviciul administrativ si mentenanta   a tinut evidența contractelor de achiziție publică la nivelul întregii 

instituții si a urmarit derularea in bune conditii a contractelor de achizitie publica. 

În cadrul Serviciului de Achiziții Publice, personalul de specialitate în cursul anului 2021 a avut 

urmatoarea activitate: 

- a asigurat codificarea produselor, serviciilor în sistemul de grupare și codificare CPV;  

- a intocmit Planului Anual al Achizițiilor Publice pentru exercițiul financiar 2021;  

- a elaborarat Strategia Anuala a Achizitiilor Publice, intocmite pe baza referatelor de necesitate ale tuturor 

departamentelor, compartimentelor si serviciilor institutiei; 

- a întocmit documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei în cadrul procedurilor de achiziție publică 

desfășurate la nivelul DSP Galati; 

- a urmarit executarea lucrărilor și îndeplinirea serviciilor specifice contractate; 

- a organizat recepțiile la terminarea lucrărilor și la expirarea perioadei de garanție; 

- a verificat îndeplinirea calității lucrărilor executate, în perioada de garanție; 

- a pus la dispozitia comisiilor de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică de servicii și lucrări, analize tehnice 

necesare stabilirii ofertei câștigătoare; 

- a efectuat achizițiile directe la nivelul structurilor din cadrul DSP Galati; 

- a estimat valoarea fiecarui contract de achiziție publică și a propus procedura de achiziție aplicabilă; 

- a asigurat organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică, urmarind derularea contractelor de 

achiziție publica atribuite; 

- a întocmit dosarul achiziției publice pentru fiecare contract atribuit; 

- a intocmit contracte si acte aditionale pentru desfasurarea activitatii DSP Galati , asigurand continuitatea 

activitatii tuturor departamentelor. 

Situația achizițiilor publice în raport cu planul anual de achiziții publice aprobat - pe anul 2021 se prezinta 

astfel: 

-   36 de contracte; 

 -   32 acte adiționale; 

 - 437 proceduri de achizitie directe prin intermediul S.E.A.P; 

           -      1 procedura de atribuire. 
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 A fost asigurata prezenta D.S.P. Galati in cadrul catalogului electronic SEAP, in calitate de ofertant, pentru 

a permite celorlalte institutii publice desfasurarea achizitiilor de servicii specific, in sistem on-line, conform 

prevederilor legale in vigoare. 

- Au fost finalizate 66 de achizitii, din contul de “Ofertant” al DSP a Judetului Galati.  

 A fost asigurata asistenta  de specialitate autoritatilor administratiei publice locale si institutiilor publice 

si  private cu privire la procedurile de achizitii publice, la cerere acestora prin: 

• convorbiri telefonice; 

•  adrese cu colaboratorii. 

De asemenea, s-au efectuat proceduri de achiziții publice pentru: medicamente, materiale sanitare, reactivi, 

întretinere și reparatii IT, dotare cu consumabile pentru IT, dotare cu materiale birotică și papetarie, rechizite; s-

au derulat proceduri de asigurare a necesarului de materiale pentru asigurarea activității de întreținere și reparații 

efectuate la sediile instituției. 

 

                 
COMPARTIMENTUL RUNOS 

 

 În cadrul Compartimentului RUNOS se desfăşoară o activitate complexă, pe domenii variate pentru 

aparatul propriu al instituţiei , pentru unităţile sanitare subordonate DSP Galati/MS și autorităților publice locale 

şi pentru întreg personalul medico-sanitar din judeţul Galaţi. 

 Managementul resurselor umane din cadrul aparatului propriu constă în gestionarea, evaluarea şi 

supervizarea activităţii  profesionale a angajaţilor.  

 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi la data de 01.01.2021 are aprobat un numar de 129,5 

posturi, din care : 

- 40 posturi funcţionari publici 

- 56,5 posturi personal contractual 

- 33 posturi personal contractual pe perioada determinata 

Incepând cu luna noiembrie 2021 numărul posturilor a fost suplimentat cu 1 posturi de personal 

contractual pe perioadă determinată. 

Pe lângă activițățile curente,  la nivelul Compartimentului RUNOS în anul 2021 în contextul 

epidemiologic existent, s-au desfășurat activități suplimentare pentru asigurarea resursei umane necesară în 

desfășurarea activității și asigurării asistenței medicală, atât la nivelul DSP Galați cât și la nivelul unităților 

sanitare cu paturi implicate în gestionarea cazurilor de infectare cu virusul SARS-Cov-2 : 

- Organizarea procedurilor de selecție pe bază de dosare privind angajarea pe perioadă determinată de 

personal contractual pe posturile suplimentate; 
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- Asigurarea de personal de specialitate medico-sanitar prin detașare/delegare de la Serviciul de 

Asistență Medicală Galați; 

- Implicarea elevilor, studenților și medicilor rezidenți în sistemul sanitar, conform prevederilor 

legislative prin contracte de voluntariat, detașari sau repartizări la DSP Galați și la unități sanitare din 

județul Galați ; 

- Repartizarea de studenți voluntari și detașarea de personal medico-sanitar în unități sanitare din județ 

și din țară prin CNCCI; 

 

Activităţi desfăşurate de Compartimentul RUNOS in anul 2021 au fost : 

1. Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul unităţii conform Legii Cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi întocmirea dispoziţiilor în acest sens 

2. Întocmirea dispoziţiilor privind modificările gradațiilor, promovare în grad, promovare temporară în 

funcții de conducere, încadrări, suspendări sau încetări ale contractelor de muncă/ raporturi de serviciu 

pentru salariaţi Numar dispoziții emise -86 

3. Întocmirea dispozițiilor pentru diverse comisii. Numar dispoziții emise -31. 

4. Angajarea pe perioadă determinată de personal contractual  - 5 

5. Organizarea examenelor de promovare în grad profesional și de promovare in clasă pentru funcţionari 

publici si promovare personal contractual 

6. Eliberarea de adeverinţe la cererea angajaţilor. 

7. Întocmirea situaţiilor de personal, raportarea corectă a datelor solicitate privind posturile ocupate şi 

posturile vacante, fondul de salarii realizat, costul forţei de muncă  

8. Întocmirea statului de personal şi a statului de funcţii în vederea aprobării. 

9. Actualizarea permanentă a dosarelor profesionale ale funcționarilor publici și a dosarelor personale ale 

personalului contractual  

10. Evidenţa şi îndrumarea personalului privind cariera profesională ( promovări, perfecţionări). 

11. Actualizarea bazei de date în ceea ce priveşte funcţiile şi funcţionarii publici şi raportarea către Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici. 

12. Întocmirea dosarelor de pensie (3 dosare) 

13. Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual. 

14. Transmiterea situaţiei privind respectarea codului de conduita al funcţionarilor publici la ANFP 

trimestrial/semestrial/anual . 

15. Verificarea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a documentelor pentru obţinerea certificatelor de 

conformitate pentru recunoaşterea calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene şi 
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eliberarea acestora către solicitanţi . In cursul anului au fost depuse in vederea obtinerii certificatului 

de conformitate un numar de 43 dosare pentru medici si farmacisti. 

16. Raportarea situațiilor lunare privind situația medicilor rezidenți. 

17. Repartiția rezidenților confirmați cu începere a pregătirii la 01.01.2021 - 371 rezidenți 

18. Sesiuni de confirmare medici la a doua specialitate în regim cu taxă - 20 medici 

19. Două sesiuni de schimbare a centrelor de pregătire rezidenți  

a. Dosare depuse - 11 

b. Rezidenți veniți - 9 

c. Rezidenți plecați - 49 

În Centrul Universitar Galati se afla în pregătire medici rezidenți cu post și cu loc , precum şi medici 

specialişti aflaţi în pregătire pentru a doua specialitate în regim cu taxă, în numar de 765. 

20.Zilnic se adresează Compartimentului RUNOS rezidenţi cu probleme specifice privind desfăşurarea 

pregătirii lor. Activităţile specifice privind medicii rezidenţi constau în : 

- repartiţia pe clinici universitare, specialităţi şi clinici de pregătire, 

- comunicări către Facultarea de Medicina si Farmacie , coordonatorii de rezidenţiat, unităţi de încadrare 

şi secţii clinice, 

- înscrierea stagiilor de pregătire în carnetele de rezident conform grilei de pregătire, 

- completarea în carnetul de rezident a tuturor modificărilor survenite, respectiv schimbarea centrului 

de pregătire, întreruperi de rezidenţiat, recunoaşteri stagii efectuate, renuntare la calitate de rezident, 

- comunicări către unităţile de încadrare a stagiilor şi a modificărilor de stagii, 

- eliberare de adeverinţe de stagii,  necesare pentru recunoașterea stagiilor în străinătate, 

- informarea rezidenţilor privind procedurile de întrerupere de rezidenţiat, metodologia de detaşare, de 

schimbare a centrelor de pregătire, 

- preluarea dosarelor de schimbare a centrului de pregătire în doua sesiuni, 

- întocmirea diverselor situaţii referitoare la rezidenţi solicitate de Ministerul Sanatăţii, Facultatea de 

Medicina şi Farmacie Galaţi sau de clinici universitare. 

Conform raportului anual din Registrul medicilor rezidenți au fost efectuate: 

▪ 2623 rotații de stagiu 

▪    21 echivalări 

▪  295 note 

▪  187 îndrumări metodologice 
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21.Organizarea de concursuri şi examene pentru intrarea în rezidenţiat, obţinerea de către personalul 

medico-sanitar a gradelor profesionale de primar, specialist, principal, obţinerea de atestate de studii 

complementare presupune următoarele activităţi : 

- oferirea informaţiilor legate de înscrieri pentru cei interersaţi 

- verificarea dosarelor de înscrire 

- întocmirea situaţiei cu persoanele înscrise la concurs/examen şi transmiterea acesteia la Ministerul 

Sănătăţii în termenul stabilit 

- reparțiția națională a rezidenților și repartiția mică - pe coordonatori , clinici și stagii 

- pregatirea materialelor necesare comisiei de examen specialitate/primariat organizate  in județul Galați 

- primirea, verificarea și transmiterea cataloagelor de examen după finalizarea fiecărei sesiuni de examen 

și transmiterea acestora la Ministerul Sănătății pentru emiterea Ordinelor de confirmare 

22. Înregistrarea, evidenţa şi distribuirea certificatelor de medic/farmacist specialist/primar. 

23. Monitorizarea şi îndrumarea unităţilor sanitare, atât cele subordonate, cât şi cele al căror management 

a fost transferat la autorităţile locale, în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei în vigoare referitoare la angajare, 

salarizare, promovare, încadrare a locurilor de munca în condiţii deosebite, gărzi, încadrare în normativul de 

personal, structura organizatorică, clasificare spitale, etc. 

24. Întocmirea de rapoarte statistice solicitate de Direcţia Regională de Statistică Galaţi privind posturile 

ocupate aflate în plată, posturile vacante, fondul de salarii realizat, costul forţei de munca etc. 

25. Întocmirea raportărilor şi situaţiilor solicitate de Ministerul Sănătăţii şi alte instituţii abilitate privind 

personalul şi drepturile acestora, atât pentru aparatul propriu, cât şi pentru personalul unităţilor sanitare din judeţ 

26. Primirea dosarelor, analiza și eliberarea avizului anual de prelungire a activității medicilor după 

implinirea varstei de pensionare .  

 

COMPARTIMENT AUDIT 

 

1. INTRODUCERE 

 

1.1. Scopul raportului: o reprezintă prezentarea activității de audit intern din Direcției de Sănătate 

Publică Galați și a progreselor înregistrate în anul 2021 în acest domeniu în conformitate cu prevederile cadrului 

normativ și procedural și a standardelor profesionale, prezentarea principalelor concluzii și recomandări formulate 

în cadrul misiunilor de audit derulate în perioada de raportare, sintetizând contribuția funcției de audit intern la 

îmbunătățirea activității instituției.  

Raportul este destinat atât managementului care poate aprecia rezultatul muncii compartimentului de audit 

intern, cât şi structurii de audit ierarhic superioare, fiind unul din principalele instrumente de monitorizare a 

activităţii de audit intern.  
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1.2. Perioada la care se face referire: 01.01.2021 – 28.02.2021, după această dată auditorul s-a transferat 

la cerere la altă instituție publică. In perioada 01.03.-31.12.2021 postul de auditor a fost vacant. 

1.3. Data transmiterii raportului: 10.02.2022 

1.4. Date de identificare a compartimentului: 

  - număr posturi prevăzute: 1;  

 - număr posturi ocupate: 1; 

 - posturi vacante: - 

1.5. Circuitul raportului: 

  - elaborat de: Compartimentul de Audit Public Intern; 

 - analizat și avizat de: Directorul Executiv al DSP Galați; 

1.6. Baza legală a raportului: 

 - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, modificată şi completată cu Legea 

nr.191/2011; 

 - HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public 

intern; 

 - OMS nr. 683/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specific privind exercitarea auditului public 

intern şi a Cartei auditului intern în cadrul Ministerului Sănătății; 

 - OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduită etică a auditorului intern; 

 - Planul de audit public intern multianual pentru perioada 2020 – 2022; 

 - Planul anual de audit public intern pentru anul 2021. 

 1.7. Baza documentară a raportului: Elaborarea Raportului anual privind activitatea de audit intern 

desfășurată în cadrul DSP Galați are la bază rapoartele misiunilor de audit întocmite în perioada 01.01.2021 – 

28.02.2021. 

 

2. CONSTATĂRI 

2.1. Evaluarea modului de organizare, a cadrului metodologic și procedural, a necesarului de 

personal și a nivelului de experiență și calificare a personalului din cadrul Compartimentului Audit Public 

Intern 

2.1.1. Forma de organizare: compartiment; 

2.1.2. Statutul Compartimentului Audit Public Intern și al activității de audit în cadrul DSP Galați: 

Compartimentul Audit Public Intern este subordonat direct Directorului executiv, asigurându-se astfel raportarea 
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activității celui mai înalt nivel al conducerii, independența functională necesară unei evaluări obiective a 

deficiențelor constatate și formularea unor recomandari adecvate în vederea corectării acestora.  

Prin atribuțiile pe care le are, compartimentul de Audit Public Intern exercită o funcție distinctă și 

independentă de activitățile desfășurate de alte compartimente ale instituției și nu este implicat în elaborarea 

procedurilor specifice sau în exercitarea activităților supuse auditului intern. 

2.1.3. Stadiul implementării cadrului metodologic și procedural necesar desfășurării activității de 

audit intern: Activitatea compartimentului are la baza Normelor metodologice specifice privind exercitarea 

auditului public intern şi a Cartei auditului intern în cadrul Ministerului Sănătății, aprobate prin OMS nr. 

683/2014; 

În perioada supusă raportării, activitatea de audit s-a desfășurat în concordanță cu prevederile Cartei 

auditului intern și a Codului privind conduita etică a auditorului intern.  

Carta de audit este aprobată de conducătorul instituției și înregistrată sub nr. 9463/11.08.2015, în care sunt 

stabilite scopul și sfera de activitate a auditului intern, se prezintă poziția compartimentului de audit public intern 

în cadrul instituției, sunt prezentate drepturile și obligațiile auditorului care activează în cadrul compartimentului, 

autorizează accesul la datele, informațiile și alte bunuri fizice, care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor 

compartimentului de audit public intern. 

2.1.4. Modul de acoperire cu resurse umane al compartimentului de audit intern, nivelul de 

experiență și calificare al auditorului intern: În cadrul DSP Galați, auditorul public intern este funcționar 

public, grad superior, gradatia 5, are studii superioare de lungă durată în domeniul economic și posedă cunoștințe, 

calități și abilități corespunzătoare realizării misiunilor de audit la nivelul standardelor profesionale.  

În privința pregătirii profesionale a auditorului intern în planul anual de audit public pentru anul 2021 au 

fost prevăzute 15 zile, conform cadrului legislative, în perioada de raportare nu au fost zile dedicate pregătirii 

profesionale. 

2.1.5. Evaluari interne, externe sau autoevaluari ale compartimentului de audit intern:  - Nu a 

fost cazul. 

 2.1.6. Raportarea cazurilor în care auditorilor interni le-a fost refuzat /limitat accesul la 

documente: nu au fost înregistrate astfel de cazuri. 

 

2.2. Planificarea și derularea misiunilor de audit intern 

2.2.1. Planificarea activității de audit intern: Conform cadrului procedural auditul intern este o 

activitate planificată.  
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Activitatea din cadrul compartimentului de audit public inern s-a desfășurat în baza planului multianual 

de audit întocmit pentru perioada 2020 – 2022, din care au fost selectate misiunile incluse în Planul de audit 

pentru anul 2021. 

Planul anual de audit a fost elaborat cu respectarea termenelor prevăzute de actele normative în vigoare şi 

a fost transmis împreună cu referatul de justificare, spre aprobare directorului executiv, fiind înregistrat sub nr. 

25634/27.11.2020. 

Planul anual de audit pentru anul 2021, a cuprins un nr. de 7 misiuni de asigurare 

(regularitate/conformitate), din care, în perioada 01.02.2021 – 26.02.2021 s-a realizat o singură misiune de audit 

public; 

 

2.2.2. Realizarea misiunilor de asigurare 

 Pentru perioada 01.01.2021 – 28.02.2021 realizarea misiunilor de asigurare se prezintă după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea misiunii 

de audit 
Obiectivele misiunii 

Entitatea / 

structura 

auditată 

Recomandări 

formulate 

0 1 2 3 4 

1 

Verificarea modului 

de eliberare a 

documentelor și 

încasarea veniturilor 

din activitatea de 

avizare, notificare și 

certificare  

Respectarea prevederilor legale cu 

privire la emiterea autorizațiilor 

sanitare de funcționare și viza 

anuală a acestora, la  certificarea 

conformităţii cu normele de igienă 

şi sănătate publică și la acordarea 

asistenței de specialitate;. 

Compartimentul 

Avize și 

autorizări 

DSP Galați 

Conformitate  

 

2.2.3. Alte activități desfășurate în anul de raportare 

 În perioada 01.01.2021 - 28.02.2021, Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul DSP Galați, pe 

lângă misiunea de audit de asigurare prezentată la paragraful anterior, a realizat: 

Nr. 

crt. 
Activitatea 

1 

Întocmirea Raportului privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2020 

desfăşurată la nivelul DSP Galați înaintată spre aprobare directorului executiv și comunicat 

structurii de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătății și către Curtea de Conturi; 
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2.3. Contribuția auditului intern la îmbunătățirea activității entităților/structurilor auditate 

 

Nu s-a putut aprecia sprijinul acordat structurilor auditate; 

  

2.4. Constientizarea generală a managementului în privința  

valorii adăugate aduse de audit intern 

Auditul public intern este o activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, 

concepută șă adauge valoare și să îmbunătățescă activitățile instituției publice; ajută instituția publică sa-și 

îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și îmbunătățește eficiența și 

eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță.  

Obiectivele auditului intern au în vedere un control asupra activităților care să conducă la îmbunătățirea 

performanțelor existente și nu la judecarea acestora. 

                                                           

 

 

COMPARTIMENT  RELATII CU PUBLICUL 

 

La nivelul D.S.P. Galati, compartimentul de Relatii cu publicul este reprezentat de un inspector superior 

cu statut de funcţionar public care desfasoara activităţi de secretariat, registratura si relatii cu publicul: 

- A efectuat inregistrarea tuturor documentelor intrate si iesite din institutie in registrul de intrare-iesire 

- A gestionat si  directionat, dupa repartizarea acestora de catre conducerea institutiei, toate documentele 

primite pe adresa de email a institutiei, pe fax sau depuse de catre alte institutii si persoane fizice. 

- a întocmit adrese sau situaţii, ca răspuns la solicitarile Ministerului Sănătăţii, INSP, CRSP sau 

autoritatilor administratiei publice locale si judetene;    

- a asigurat transmiterea, pe fax sau email, a adreselor de raspuns catre MS, INSP, CRSP, CNCAV, 

Institutia Prefectului Galati, I.S.U. , C.J.C.C.I., alte institutii publice 

- a verificat şi întocmit revista presei cu materialele ce se referă  la DSP Galati sau din domeniul de 

Sănătate; 

- a efectuat inregistrarea sesizarilor/recamatiilor/petitiilor in registrul special pentru sesizari/petitii si a 

urmarit soluţionarea, legal şi în termen, a acestora 

- a efectuat inregistrarea solicitarilor de interes public, conform Legii 544/2001 in registrul special 

pentru solicitarile de interes public 

- a afişat informaţiile de interes public pe site-ul si la avizierul Direcţiei de Sănătate Publică Galati; 

- a acordat telefonic si nu numai, informatii de interes public tuturor celor care le-au solicitat. 

- a raportat, zilnic,  in aplicatia alerte.ms situatiile privind izolarea, carantinarea persoanelor 

infectate/izolate cu SARS-Cov-2, situatia echipamentelor de protectie, informatii nr personal DSP, 

detasat, telefoane disponibile, centre de carantina etc. 

- a raportat la Centrul Regional Constanta, zilnic,  situatia privind persoanele confirmate cu virusul 

SARS-Cov-2, izolate, carantinate, nr teste SARS-Cov-2 efectuate, vindecati, decedati. 
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- a intocmit borderourile de corespondenta trimiteri postale, ori de cate ori a fost nevoie. 

În cursul anului 2021, au fost înregistrate un numar de 23866 documente in registrul de intrare-iesire al 

institutiei. De asemeni in registrul pentru inregistrarea  petiţiilor, sesizarilor , reclamatiilor au fost inregistrate un   

numar de  325 de petititi, reclamatii, sesizari, ce au fost directionate, de directorul executiv, catre:  

- Serviciul de Control în Sănătate Publică Galati - (cu privire la mediul de viaţă, calitatea apei, deşeuri, 

mediul de muncă, cresterea animalelor, conditii de igiena, sanitare şi referitoare la alimentaţia publică,  

informaţii despre unităţi sanitare si cadre medicale, probleme de ordin medical, verificarea respectarii 

masurii de carantina, in contextul epidemiologic actual, etc.) - 255 

- Compartimentul de asistenta medicala - 19, Departamentul de supraveghere in sanatate- 44, 

Compartimentul juridic- 5, Compartimentul Resurse Umane – 1, Relatii cu publicul -1  

In cursul anului 2021 au fost inregistrate solicitări în numar de  35 de la instituţii, media si cetateni etc. 

pentru diverse informatii de interes public, conform prevederilor Legii 544/2001, modificata si completata 

ulterior. 

 

STADIUL IMPLEMENTĂRII ŞI DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL 

INTERN/MANAGERIAL LA NIVELUL DSP GALATI 

Conducătorul DSP Galati a dispus, ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi funcţionare 

a entitatii publice, precum şi de standardele prevăzute în Ord SGG 600/2018, actualizat, măsurile necesare pentru 

dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor documentate. 

În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului 

de control intern managerial, conducătorul entităţii publice a desemnat, prin act de decizie internă, structura cu 

atribuţii în acest sens, respectiv componenta Comisiei de monitorizare.  

Stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul DSP Galati, precum 

şi situaţiile deosebite, constatate în acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică, derulate de 

Comisia de monitorizare au facut obiectul informării, prin întocmirea documentelor prevazute de legislatia in 

vigoare, care s-au transmis entităţilor publice ierarhic superioare, la termenele stabilite de acestea si s-au prezentat 

organelor de control/audit extern. Mentionam: 

➢ pentru activităţile proprii au fost elaborate sau revizuite procedurile documentate – numar  

proceduri operaţionale inventariate la 31.12.2021 = 147; 

➢ s-a asigurat completarea/ actualizarea registrului riscurilor - numar riscuri inregistrate in Registrul 

Riscurilor la 31.12.2021 = 250; 

➢ s-a incheiat o minuta de sedinta in cursul anului 2021, Minuta nr. 23517/22.12.2021, restul 

activitatilor de monitorizare si implementare realizandu-se prin corespondenta electronica; 

➢ s-au stabilit obiectivele generale ale DSP Galati (7) si a fost intocmit Programul de dezvoltare a 

sistemului de control intern managerial pentru anul 2022; 

➢ au fost stabilite si inventariate obiectivele specifice al entitatii publice pentru anul 2022, in numar 

de 50, cat si indicatorii de activitate asociati (in numar de 98).  

Activitatea Comisiei de monitorizare a DSP Galati, din structura careia fac parte toti reprezentantii 

serviciilor/compartimentelor/birourilor DSP Galati a avut in vedere si urmatoarele scopuri: 

- autocontrolul activitatilor interne, constand in verificarea de catre fiecare angajat a modului in care a 

transpus in fapt instructiuni/proceduri/norme aplicabile in domeniul sau de activitate; 
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- controlul ierarhic, constand in exercitarea, la fiecare nivel de responsabilitate in parte, a unor verificari 

specifice privind indeplinirea obiectivelor repartizate. 

Controlul este efectuat atat de managementul de la varf, cat si de managementul de linie, adica responsabilii 

de compartimente, dar si de toti ceilalti angajati. 

 

Alte activitati:  

➢ Reclamatii = 28 total; 

➢ Eliberare retete cu regim special- Tab. II- psihotrope, Tab. III- stupefiante- conform Normelor 

Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 

substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope. 

 

Au fost realizate numeroase si diverse activități in contextul pandemiei cu noul coronavirus COVID-19, 

functie de evolutia la nivelul Jud. Galati, care a inregistrat atat tendinte de crestere a numarului de cazuri 

confirmate cu virusul SARS-CoV-2 cat si descrestere, pe parcursul anului; enumeram principalele activitati:  

✓ evidenta numarului de paturi alocate de fiecare spital pacientilor suspecti/confirmati cu SARS-

CoV-2, cu raportarea saptamanala a gradului de ocupare a acestor paturi si informarea lunara a MS, conform 

Ord. MS. 753/27.05.2021 pentru modificarea si completarea OMS 434/2021 privind aprobarea Planului de 

măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei 

spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte 

de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă; 

DSP GALATI - 

SITUATIE LA 20.12.2021               

Jud Unitate sanitara 

Nr total 

paturi 

COVID 

la 20 

dec 

2021 

 - Din 

care 

destinat

e 

copiilor 

Nr 

total 

paturi 

ATI 

COVI

D la 

20 dec 

2021 

-        

Din 

care 

desti

nate 

copii

lor 

Nr 

maxim 

paturi 

COVID

_plan 

rezilient

a 

-        

Din 

care 

desti

nate 

copii

lor 

Nr 

maxim 

paturi 

ATI_ 

plan 

rezilient

a 

  - Din 

care 

destin

ate 

copiilo

r 

Nr 

pacien

ti 

covid 

intern

ati in 

luna 

oct 

2021 

Nr 

pacien

ti 

covid 

intern

ati in 

luna 

nov 

2021 

Nr 

pacien

ti 

covid 

intern

ati 

ATI in 

luna 

oct 

2021 

Nr 

pacien

ti 

covid 

intern

ati 

ATI in 

luna 

nov 

2021 

Nr 

paturi/p

acienti 

tratati 

in UPU 

in luna 

oct 2021 

Nr 

paturi/p

acienti 

tratati 

in UPU 

in luna 

nov 

2021 

GL 

SPITALUL 

CLINIC 

JUDETEAN DE 

URGENTA “SF. 

APOSTOL 

ANDREI” 

GALATI-  

spital cu centru 

de hemodializa - 

pacienti critici si 

gravi 

58 0 12 0 98 0 18 0 404 275 129 108 5833 5498 

GL SPITALUL 

CLINIC DE 

BOLI 

INFECTIOASE 

“CUV. 

PARASCHEVA” 

GALATI* 

27 5 0 0 172 10 0 0 461 192 0 0 0 0 

GL 
SPITALUL DE 

PNEUMOFTIZI

OLOGIE 

GALATI 

47 0 0 0 98 0 0 0 210 112 0 0 0 0 

GL SPITALUL 

CLINIC DE 

OBSTETRICA-

GINECOLOGIE 

“BUNA 

VESTIRE” 

GALATI 

30 0 5 0 30 0 5 0 37 18 9 3 0 0 
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GL SPITALUL 

MUNICIPAL 

"ANTON 

CINCU"TECUC

I 

56 12 0 0 56 12 0 0 188 86 0 0 0 0 

GL SPITALUL 

MILITAR DE 

URGENTA “DR. 

ARISTIDE 

SERFIOTI”GAL

ATI* 

20 0 5 0 20 0 5 0 29 53 18 21 0 0 

GL SPITAL 

GENERAL CF 

GALATI 

39 0 0 0 80 0 0 0 145 76 0 0 0 0 

GL SPITALUL 

CLINIC DE 

URGENTA 

PENTRU COPII 

“SF. IOAN” 

GALATI 

7 7 7 7 7 7 7 7 77 51 15 17 1981 1442 

GL SPITALUL DE 

PSIHIATRIE 

”ELISABETA 

DOAMNA”GAL

ATI 

20 5 0 0 35 5 0 0 15 19 0 0 0 0 

GL SPITALUL TG 

BUJOR 
0 0 0 0 0 0 0 0 41 19 0 0 0 0 

TOTAL 

304 29 29 7 596 34 35 7 1607 901 171 149 7814 6940 

 

✓ intocmirea Planului Judetean de Rezilienta fata de Recrudescenta COVID-19 si acualizarea acestuia la 

finele anului 2021, intocmit pe baza Planurilor de Rezilienta fata de Recrudescenta COVID-19 ale spitalelor, 

asumate de managerii unitatilor sanitare, care contine date privitoare la toate unitatile sanitare cu paturi din judet: 

structura actuala, lista si ordinea unităţilor sanitare care vor creste numarul paturilor necesare asigurarii asitentei 

medicale pentru pacienti, cazuri confirmate si suspecte de COVID-19 , propuneri privind necesarul de materiale de 

protecţie şi materiale sanitare, de medicamente, dispozitive medicale şi aparatură medicală pentru asigurarea 

gestionării episodului de recrudescenţă a COVID-19, situatia resurselor unane existente cat si necesare in cazul unui 

nou val pandemic; 

✓ intocmirea Planului Judetean de Redresare post-COVID, intocmit pe baza Planurilor de redresare ale 

spitalelor, asumate de managerii unitatilor sanitare, care contine date privitoare la toate unitatile sanitare cu paturi 

din judet: structura, propuneri privind achizitia de echipamente si aparatură medicală în vederea creşterii siguranţei 

şi calităţii actului medical (pentru servicii furnizate la momentul intocmirii planului în cadrul unităţii sanitare), 

propuneri privind modificări de structură la nivelul secţiilor clinice însoţite de fundamentare (ex. extindere secţie 

clinică/compartiment; înfiinţarea de secţii/departamente etc.), propuneri de renovare a infrastructurii existente, fără 

a fi necesară modificarea structurii secţiei clinice (ex.: modernizare grupuri sanitare; modernizare saloane; 

modernizare cameră de gardă medici/sală de raport; modernizare cabinet asistente/sală de pansamente/ sală prelevare 

probe biologice; modernizare cabinet registratură; lucrări de igienizare/consolidări etc.), propuneri privind acordarea 

de noi servicii medicale la univelul unităţii sanitare (ex: înfiintarea unei secţii clinice noi; modificarea structurii 

unităţii sanitare prin crearea ambulatoriului integrat al spitalului (pentru unităţile ce nu dispun la momentul intocmirii 

situatiei, respectiv iulie 2021); dotarea cu echipamente şi aparatură medicală ce ar permite introducerea de noi 

servicii utilizând structura existentă etc.), obiective de investiţii (vizează construcţia de clădiri/anexe în cadrul 

unităţii sanitare), alte aspecte ce trebuiesc menţionate si nu au fost cuprinse anterior; 
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✓ Pregatirea spitalelor pentru valul IV  si V al pandemiei COVID-19 prin diseminarea in teritoriu a 

masurilor dispuse de MS, atat unitatilor sanitare cu paturi cat si tuturor furnizorilor de servicii medicale, colaborarea 

cu toate institutiile si structurile implicate in gestionarea pandemiei (MS, STS, CJ, CL, CJCCI, Avocatul Poporului, 

spitale, medici de familie, medici specialisti etc). 

✓ la nivelul judetului Galati a fost demarata, la finele anului 2021 organizarea a 5 centre de evaluare pentru 

pacientii COVID-19, care sa indeplineasca criteriile Ord. MS 3009/2021, astfel:  

NR. 

CRT. 

UNITATEA SANITARA LA 

NIVELUL CAREIA S-A INFIINTAT 

CENTRUL DE EVALUARE 

PACIENTI COVID-19 

ADRESA CENTRULUI DE EVALUARE 

COVID-19/  DATE DE CONTACT 

PROGRAM DE 

LUCRU 

1 Spitalul Clinic de Boli Infectioase 

“Cuv. Parascheva” Galati 

 

Galati, Str. Traian, nr. 393 

Telefon: +40-236-334022; +40751 055007 

Fax: +40-236-467752 

email: spitalul3@gmail.com 

www.sbigl.ro 

L-V 

800-1300 

2 Spitalul de Pneumoftiziologie Galati Galati, Str. Stiintei, nr. 117 

Telefon: +40-236-460712; +40-236-460713; 

Tel/Fax: +40-236-460771; +40-236-460207 

email: spitalultbc@gmail.com 

www.pneumogalati.ro 

L-V 

800-1400 

3 Spitalul Clinic de Urgenta pentru 

Copii “Sf. Ioan” Galati 

Galati, Str. Gh. Asachi, nr.2 

Telefon: +40-236-469100;  

Fax: +40-236-469849 

email: spurgcopgl@mail.com 

www.spcopgalati.ro 

L-V 

800-2000 

4 Spitalul General CF Galati Galati, Str. Al. Moruzzi, nr. 5-7 

Telefon: +40-236-460795; +40-236-475764;   

Fax: +40-236-411613 

email: spitalcfgl@yahoo.com 

www.spitalgeneralcfgalati.ro 

L-V 

800-1400 

5 Spitalul Municipal “Anton Cincu” 

Tecuci 

Tecuci, Jud.Galati, Str. C. Conachi, nr. 35 

Telefon: +40-236-812440;  

Fax: +40-236-811608 

email: anton_cincu2006@yahoo.com 

www.spital-tecuci.blogspot.com/ 

permanent 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DR.LILIANA MOISE 
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