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  PRIMAR,                                                                                  
Ing. Aristică Paicu

Urmare a solicitării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rura-
le privind detalierea concretă a măsurilor de prevenție a apartiției 
pestei micilor rumegătoare la noi în țară, Direcția pentru Agricul-
tură Județeană Gorj ne-a transmis o informare cu privire la măsuri 
pentru prevenirea apariției PMR (pesta micilor rumegătoare), pe 
care o prezentăm în continuare:

Pesta micilor rumegătoare (PMR) este o boală virală gra-
vă, care nu afectează omul, dar afectează rumegătoarele mici, 
respective ovinele și caprinele. Mortalitatea în cazul animalelor 
infectate poate ajunge la 70%.

Simptomele bolii
Pesta micilor rumegătoare (PMR) este caracterizată prin febră, 

scurgeri oculo-nazale, stomatita, diaree, pneumonie.
Transmiterea infecției se face direct de la animalul bolnav la 

cel receptive și puțin probabil indirect, având în vedere rezistența 
scăzută a virusului în mediul exterior. Virusul pătrunde în orga-
nism la nivelul mucoasei nasofaringiene. Evoluția bolii este su-
praacută sau acută, caracterizată clinic prin febră, tulburări di-
gestive și respiratorii, iar morfopatologic prin necroze, eroziuni și 
ulcere la nivelul mucoasei digestive și a căilor respiratorii.

Măsuri în cazul apariției bolii
Izolarea animalelor, stabilirea zonelor de protecție și suprave-

ghere, restricții de mișcare a animalelor, operațiunile de curățare 
și dezinfecție.

Măsuri de prevenire a apariției PMR
Achiziționarea de animale din speciile susceptibile (ovine, ca-

prine) numai cu documente sanitar-veterinare;
Prenotificarea DSVSA Gorj despre orice achiziție de ovine sau 

caprine;
Obligația de a notifica medical-veterinar oricând se observă 

modificări de comportament, îmbolnăviri sau moartea animalelor.

  Referent Ionuț Grecu

PMR - PESTA MICILOR 
RUMEGĂTOARE

În perioada 1-31 decembrie 2018 se vor 
depune cererile inițiale pentru obținerea aju-
torului de stat în sectorul creșterii animalelor 
pentru anul 2019.

 Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură (APIA) – Centrul Județean Gorj in-
formează potențialii beneficiari că, în confor-
mitate cu prevederilor H.G. nr.1179 din 2014, 
cu modificările și completările ulterioare, în 
perioada 01- 15 decembrie 2018 inclusiv, se 
depun Cererile inițiale anuale de solicitare a 
ajutorului de stat în sectorul creșterii anima-
lelor pentru anul 2019. Acestea vor cuprinde 
opţiunea de depunere a cererii de plată lunar 
sau trimestrial. 

Cererile se depun la Centrele Județene ale 
Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agri-
cultură, respectiv al municipiului București, 
pe raza cărora/căruia se află sediul social al 
solicitantului. 

Această schemă de sprijin acoperă integral 
costurile administrative aferente întocmirii și 
menținerii registrului genealogic, și parțial 
costurile aferente testelor pentru determi-
narea calității genetice sau a randamentului 
genetic al septelului pentru speciile taurine, 
bubaline, porcine, ovine, caprine și ecvine. 

 Solicitanţii ajutorului de stat sunt: 
- asociaţii sau organizaţii de crescători de 

animale care prestează servicii subvenţionate 
beneficiarilor menţionaţi şi care îndeplinesc 
următoarele condiţii :

- sunt persoane juridice conform legislaţi-
ei în vigoare; 

- sunt acreditaţi de către A.N.Z pentru 
întocmirea si menținerea registrelor genea-
logice ale raselor de animale și/ sau pentru 
determinarea calității genetice a raselor de 
animale; 

- realizează parametrii tehnici ai progra-
mului de ameliorare sau conservare al rasei 
pentru care solicită sprijinul financiar. 

Pentru a beneficia de ajutorul de stat în 
sectorul creșterii animalelor, solicitanţii tre-
buie să încheie cu beneficiarii cărora le pre-
stează serviciile de întocmire şi menţinere a 
registrului genealogic al rasei/ serviciile de 

determinare a calităţii genetice a raselor de 
animale contracte care să cuprindă specia, 
rasa şi numărul de animale, serviciile presta-
te şi tariful acestora, ce se păstrează de către 
solicitant. Contractele încheiate sunt puse la 
dispoziţia persoanelor din cadrul ANZ care 
efectuează inspecţia de stat în zootehnie, 
conform prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţi-
onarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie 
«Prof. dr. G. K. Constantinescu», cu modifică-
rile ulterioare.” 

Ajutor de stat pentru efectuarea serviciilor 
de întocmire şi menţinere a registrelor gene-
alogice al rasei 

5.6.1. Solicitanţii ajutorului de stat 
Ajutorul de stat pentru efectuarea servi-

ciilor de întocmire şi menţinere a registrelor 
genealogice al rasei se acordă asociaţiilor sau 
organizaţiilor de crescători care prestează 
servicii subvenţionate microîntreprinderi-
lor, întreprinderilor mici şi mijlocii, respectiv 
întreprinderilor individuale și familiale, per-
soanelor fizice autorizate, persoanelor fizice 
care dețin atestat de producător, după caz, 
precum si persoanelor juridice care îşi desfă-
şoară activitatea în domeniul producţiei de 
produse agricole. 

Cheltuielile eligibile pentru efectuarea 
serviciilor de întocmire şi menţinere a regis-
trelor genealogice al rasei sunt cele aferente 
activităţilor şi lucrărilor prevazute la alin (2) 
art. 7 din H.G. nr.1179/2014, conform tarife-
lor din lista aprobată de ANZ, facturate către 
beneficiar, în vederea realizării următoarelor 
activităţi: 

- colectarea şi gestionarea datelor privind 
animalele, respectiv originea animalului, data 
naşterii, data însămânţării, data ieşirii din 
efectiv şi cauza acesteia, evaluarea animale-
lor de către expert, actualizarea şi prelucrarea 
datelor necesare pentru întocmirea şi menţi-
nerea registrelor genealogice;   

- activităţile administrative care au legătu-

  Șef Serviciul Agricultură,
  ec. Pompilia Spineanu
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ră cu înregistrarea datelor relevante privind animalele în 
registrele genealogice; 

- actualizarea software-urilor pentru gestionarea da-
telor în registrele genealogice; 

- publicarea informaţiilor cu privire la registrele ge-
nealogice şi a datelor din registrele genealogice; 

- alte activităţi conexe întocmirii şi menţinerii regis-
trului genealogic. 

Documente ce însoţesc cererea iniţială anuală de 
solicitare a ajutorului de stat pentru efectuarea servici-
ilor de întocmire şi menţinere a registrului genealogic 
al rasei: 

a) dovada că solicitantul este persoană juridică, con-
form legislaţiei în vigoare; 

b) acreditarea solicitantului pentru întocmirea şi 
menţinerea registrului genealogic al rasei pentru care 
solicită ajutorul de stat, eliberată de ANZ; 

c) lista microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici 
şi mijlocii beneficiare ale serviciilor prevăzute la art. 7 
alin. (1) lit. a), avizată de ANZ, care va cuprinde: denu-
mirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, co-
dul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii 
la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA), numărul contractului de prestări servicii înche-
iat între prestator şi beneficiar, rasa şi numărul de ani-
male care fac obiectul serviciilor, numărul de angajaţi 
şi cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi, se va 
menţiona «întreprindere nouînfiinţată» ;

d) copia contractului între deţinătorul registrului 
genealogic şi prestatorul serviciului de determinare a 
calităţii genetice a raselor de animale, în cazul în care 
acesta este altul decât deţinătorul registrului genealo-
gic, din care să rezulte contribuţia părţilor la realizarea 
obiectivelor programului de ameliorare; 

e) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele aces-
tora pentru serviciile de întocmire şi menţinere a regis-
trelor genealogice pentru anul de aplicare, avizată de 
ANZ; f ) dovada cont activ bancar. 

Ajutor de stat pentru efectuarea serviciilor de deter-

minare a calităţii genetice a raselor de animale 
Solicitanţii ajutorului de stat 
Ajutorul de stat pentru efectuarea serviciilor de de-

terminare a calităţii genetice a raselor de animale se 
acordă asociaţiilor sau organizaţiilor de crescători care 
prestează servicii subvenţionate microîntreprinderilor, 
întreprinderilor mici şi mijlocii, respectiv întreprinderi-
lor individuale si familiale, persoanelor fizice autoriza-
te, persoanelor fizice care dețin atestat de producător, 
după caz, precum si persoanelor juridice care îşi des-
făşoară activitatea în domeniul producţiei de produse 
agricole. 

Intensitatea ajutorului de stat pentru efectuarea ser-
viciilor de determinare a calităţii genetice: 

- de până la 70 % din costurile aferente testelor efec-
tuate de terti sau în numele unor terti pentru determi-
narea calitătii genetice sau a randamentului genetic al 
septelului, cu exceptia controalelor efectuate de propri-
etarul septelului si a controalelor de rutină cu privire la 
calitatea laptelui. 

Cheltuielile eligibile pentru efectuarea serviciilor de 
determinare a calitătii genetice sau a randamentului 
genetic al septelului (cu exceptia controalelor efectuate 
de proprietarul septelului sau a controalelor de rutină 
cu privire la calitatea laptelui) sunt cele aferente activi-
tăţilor şi lucrărilor prevazute la alin. (3) art. 7, la tarifele 

din lista aprobată de ANZ, facturate către beneficiar, în 
vederea realizării următoarelor activităţi:

- efectuarea testelor sau a controalelor; 
- activităţi conexe colectării şi evaluării datelor ob-

ţinute din testele şi controalele respective care vizează 
evaluarea genetică a animalelor pentru punerea în apli-
care a unor tehnici avansate de reproducere şi pentru 
menţinerea diversităţii genetice; 

- alte activităţi conexe serviciilor de determinare a 
calităţii genetice sau a randamentului genetic al şepte-
lului.  Documente ce însoţesc cererea iniţială anuală de 
solicitare a ajutorului de stat pentru efectuarea servici-
ilor de determinare a calităţii genetice a raselor de ani-
male: a) dovada că solicitantul este persoană juridică, 
conform legislaţiei în vigoare; 

b) acreditarea solicitantului pentru prestarea ser-
viciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de 
animale, eliberată de ANZ; 

c) lista microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici 
şi mijlocii beneficiare ale serviciilor prevăzute la art. 7 
alin. (1) lit. b), avizată de ANZ, care va cuprinde: denu-
mirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, co-
dul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii 
la APIA, numărul contractului de prestări servicii înche-
iat între prestator şi beneficiar, rasa şi numărul de ani-
male care fac obiectul serviciilor, numărul de angajaţi 
şi cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi, se va 
menţiona «întreprindere nou-înfiinţată»; 

d) copia contractului între deţinătorul registrului 
genealogic şi prestatorul serviciului de determinare a 
calităţii genetice a raselor de animale sau adeverinţă 
eliberată de ANZ, în cazul în care acesta este altul decât 
deţinătorul registrului genealogic, din care să rezulte 
contribuţia părţilor la realizarea obiectivelor programu-
lui de ameliorare; 

e) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele aces-
tora pentru serviciile de determinare a calităţii genetice, 
pentru anul de aplicare, avizată de ANZ; 

f ) dovada cont activ bancar. 

AJUTOR DE STAT ÎN SECTORUL CREȘTERII ANIMALELOR

Se împlinesc la 1 Decembrie 2018 o sută de ani de 
la marea unire a românilor. Toată suflarea româneas-
că se bucură și sărbătorește acest eveniment care, în 
1989, a devenit sărbătoarea națională a României.

De-a lungul acestui an i-au fost dedicate acestui 
eveniment o serie de activități culturale și nu numai 
culturale. Ceea ce vrem să subliniem este că acestea 
au fost totuși puține și sărace în conținut în comparație 
cu măreția și importanța acestei aniversări. Parcă nici 
presa și televiziunile nu dezbat și nu pun în evidență 
sufficient această mare sărbătoare.

Dacă tot vorbim de unire și unitate teritorială, hai 
să promovăm mai mult aceste deziderate. Aceasta 
este nu atât o necessitate festivistă ci o contrapondere 
la unele tendințe ce se manifestă în spațiul carpato-
dunărean.

Se vorbește de regionalizare în alt sens, nu în sen-
sul de descentralizare necesară. Se comentează că 
unele regiuni sunt mai bogate ca altele, că unii sunt 
mai muncitori și mai descurcăreți ca alții rezultând 
astfel zone bogate și zone sărace. Astfel, se suge-
rează că unele părți de țară să se despartă în vreun 
fel de țara mama ca, nu cumva, să meargă banii lor 
spre regiuni sărace, ca să nu mai vprbim de cereri-
le de independență pe criteria entice care ar duce la 
știrbirea statului national unitary.

Insistăm ca toate activitățile dedicate centenarului 
să argumenteze și să concluzioneze prin mijloace spe-
cific că tot mai bine ne e împreună.

Cât de frumoasă este harta țării noastre sub for-
mă de medalie! E cea mai frumoasă hartă între hărțile 
țărilor lumii. Și-ar putea-o cineva imagina ciuntită în 
vreun fel?

Se vede treaba că avem și inamici externi deși noi, 
românii, suntem promotori ai stabilității și păcii în re-
giune și lume.

Prorușii nici nu vor să audă de unirea Moldovei cu 
România, ci dimpotrivă vorbesc de alipirea Moldovei 
de dincolo de Prut cu Moldova fostă sovietică în vede-
rea constituirii unei Moldove mari(?!).

Pe de altă parte, vecinii noștrii unguri nu se pot 

împăca cu idea că au pierdut un teritoriu pe care, 
cândva, l-au stăpânit. Și astfel, ei cumpără, la propriu, 
suprafețe de pământ la graniță. Cumpără și cumpără 
și vor c umpăra până când vor zice că e teritoriu un-
guresc, ca să nu mai vorbim de încurajarea verbal și cu 
bani mulți a acțiunilor care urmăresc declararea unor 
autonomii teritoriale în zona Harghita-Covasna. Chiar 
și finanțarea unor echipe de fotbal este dubioasă.

Din păcate au apărut voci românești care vorbesc 
de o oarecare autonomie a Transilvaniei. Concluzia e 

că după 100 de ani de unire și unitate națională, aces-
tea trebuie consolidate nu slăbite.

Așadar, de la omul de rând, până la personalitățile 
culturale și politicieni de cel mai înalt grad trebuie să 
fim vigilenți și să ne unim în jurul interesului national. 
Foarte regretabil că unii politicieni promovează dezbi-
narea dovedind lipsă de patriotism (Patriotismul nu e 
o noțiune perimată).

Sărbătorirea centenarului unirii e un bun prilej de 
evidențiere a chestiunilor care ne unesc și ne definesc 
ca națiune pentru că ”unirea face puterea” cum au de-
monstrat, marii  patrioți, înfăptuitori ai unirii de la 1 
Decembrie 1918.

E adevărat că toate acestea trebuie armonizate cu 
statutul nostrum de țară membră a Uniunii Europene.

Locuitorii comunei Bălești, ca și toți gorjenii, nu au 
prea avut parte de ocupații vremelnice ale altor țări 
sau imperii, precum ardelenii, moldovenii și bucovine-
nii, dar ei, și în trecut ca și în prezent au manifestat me-
reu solidaritate și simpatie față de românii din toate 
regiunile. Mulți dintre gorjeni și-au dat viața luptând 
pe meleaguri transilvănene sau moldovene.

În cadrul activităților culturale dedicate marii uniri 
a avut loc, recent, la Bălești inaugurarea operei artis-
tice militante ”Strigătul” care strigă, printer altele, și 
pentru unitate, toleranță, viață în armonie, bunătate, 
înțelegere. Este un strigăt veșnic și puternic precum 
piatra din care e construit monumental. El va ține me-
reu trează convingerea că oamenii trebuie și pot să fie 
mai buni, să fie uniți.

Doamne, ocrotește-i pe români!  

  Prof. Ion Mălăescu

NECESITATEA UNIRII ȘI A UNITĂȚII NAȚIONALE
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I. SCOPUL APLICĂRII MĂSURILOR DE INTERVENȚIE
1. Planul operativ de organizare a intervențiilor, pentru asigurarea circulației rutiere pe 

drumurile publice de interes local din administrarea comunei Bălești, în perioada de iarnă 
2018-2019 are drept scop prevenirea și combaterea înzăpezirilor, înghețului, alunecusului 
și a altor fenomene meteorologice periculoase pentru drumurile de interes local.

Conform prevederilor legale în vigoare, Planul operativ se întocmește de către prima-
rul comunei și se aprobă prin hotarâre a Consiliului Local, având drept scop reglementarea 
modului de prevenire și organizare a intervențiilor, pentru combaterea poleiului și înzăpe-
zirilor pe drumurile publice din administrarea comunei în perioada  timpului nefavorabil 
din iarna 2018-2019, în vederea asigurării viabilității drumurilor comunale, aleilor și ulițelor 
pe timp de iarnă și de  apărare a acestora împotriva degradării în perioada dezghețului 
precum și a accesului la instituțiile publice și la gospodăriile populației izolate.

2. Organizarea, conducerea și coordonarea activităților referitoare la prevenirea, limi-
tarea și înlăturarea urmărilor înzăpezirilor, înghețului, alunecușului și fenomenelor mete-
orologice periculoase în sezonul rece se desfășoară în concordanță cu măsurile luate în 
acest domeniu  în plan teritorial și în strânsă colaborare cu factorii de răspundere stabiliți 
prin actele normative în vigoare.

3. Responsabilitatea sistemului de pregătire, organizarea și conducerea activitățiilor 
și operațiunilor de intervenție pentru înlăturarea urmărilor înzăpezirii, înghețului, 
alunecușului și poleiului pe drumurile de la nivelul comunei, precum și colaborarea cu 
unitățile administrativ-teritoriale învecinate, se realizează prin “Comandamentul de 
conducere și coordonare a acțiunilor de prevenire și intervenție pentru combaterea po-
leiului și înzăpezirii drumurilor publice de interes local pentru iarna 2018-2019 - denu-
mit în continuare “Comandament local” -, condus de primarul comunei, ca responsabil 
unic al desfășurării Planului operativ al pregătirilor de iarnă, constituit prin Dispozitia nr. 
499/23.10.2018, în următoarea componență:
Ungureanu Mădălin-Ion Primarul Comunei Bălești Președinte 0760 906 329
Nicolescu Spiridon Șef Serviciu Economic Membru locțiitor 0760691229
Baldovin Constantin-Cristi Secretarul Comunei Bălești Membru 0760691240
Cârstea Vasile Consilier Local Membru 0766471335
Dănău Grigore Consilier Local Membru 0720064522
Năstăsoiu Dumitru Șef Serviciu Situații De Urgență Membru 0760691230
Tudorescu Dragos -Roberto Șef Birou Poliția Locală Membru 0765469747
Dan Alin Costinel Sef Birou Agricultura Membru 0760691237
Ciulavu Dănuț Viorel Șef Post Poliție Bălești Membru 0766524953
Somâcu Cornel Director Școala Gimnazială “Antonie Mogoș” Membru 0766554870

Buzuloiu Gheorghe –Cosmin Inspector Compartiment Licitații și 
Achiziții Publice Membru 0769669356

Stăniloiu Costinel Inspector Birou Poliția Locală Membru 0760691245
Ursățeanu Liviu Director S.C. Util Local S.R.L Membru 0735054612
Popescu Nicolae Director Adj. S.C. Util Local S.R..L. Bălești Membru 0730079760
Apostol Ion Compartiment Urbanism Membru 0764470792

II. SITUAȚIILE ȘI MODUL DE APLICARE A PLANULUI OPERATIV
1. Situațiile de aplicare a PLANULUI OPERATIV sunt determinate de producerea înzăpe-

zirilor, înghețului, alunecușurilor și a altor fenomene meteorologice periculoase specifice 
sezonului rece, în iarna 2018-2019.

2. Despre măsurile luate pe teritoriul comunei Bălești, Comandamentul local de desza-
pezire va instiinta la numarul de telefon: 0734 457 545 , Comandamentul judetean al carui 
secretariat este asigurat de Directia Tehnico-Economica, Dezvoltare Regionala si Relatii 
Externe din cadrul Consiliului Judetean Gorj .

III. PRINCIPALELE MASURI DE PREVENIRE SI INTERVENTIE
Consiliul Local și Comandamentul local, în vedere pregătirii drumurilor 
comunale, aleilor și ulițelor din administrarea comunei pentru sezonul de iarnă 2018-

2019 va lua următoarele măsuri:
- inventarierea rețelei de drumuri publice de interes local (comunale, vicinale, străzi 

rurale) și stabilirea priorităților de intervenție pe timp de iarnă : zonele și tronsoanele pe-
riculoase (pante, curbe), accesul la instituțiile publice, accesul la zonele de locuințe și mai 
ales la zonele cu gospodăriile izolate.

- stabilirea de soluții pentru devierea circulației în cazul închiderii anumitor drumuri 
din cauza zăpezii sau poleiului;

- montarea semnalizării specifice pentru perioada de iarnă;
- amenajare alei pietonale pe drumurile unde s-au executat modernizări;
- eliminare obstacole care diminuează capacitatea arterelor de circulație;
- curățarea podurilor, podețelor, șanțurilor și tăierea acostamentelor;
- asigurare materiale antiderapante – nisip (cantitate necesară, aproximativ 80 t),  zgu-

ra și sare și transportarea acestuia în punctele periculoase pe drumuri si in depozitele spe-
ciale.

Pe timp de viscol, ninsoare abundentă sau alte fenomene meteo care generează 
blocarea căilor rutiere, se va interzice accesul autovehiculelor spre zonele afectate, 

prin montarea mijloacelor de semnalizare rutieră corespunzătoare, în scopul facilitării 

intervenției operative cu utilaje specifice, iar în situația închiderii temporare a circulației 
rutiere pe un sector de drum afectat de fenomenele meteo menționate mai sus, se solici-
tă aprobarea Comandamentului județean și acordul Inspectoratului județean de poliție, 
Serviciul de circulatie rutiera. De asemenea, pe timp de viscol nu se va acționa pentru 
deszăpezire decât în situații cu totul excepționale, când sunt în pericol vieți omenești, din 
cauza surprinderii pe drum a unor persoane, autovehicule sau utilaje de deszăpezire, în 
colaborare cu Comandamentul Județean de Deszăpezire Gorj, în vederea acordării primu-
lui ajutor persoanelor afectate de calamități.

În situația închiderii temporare a circulației rutiere pe un sector de drum afectat de 
fenomenele meteo menționate mai sus, se solicită aprobarea Comandamentul 

județean și acordul Inspectoratului județean de poliție - Serviciul de circulație rutieră, 
ținându-se cont în special de persoanele care au nevoie de dializă.

În cazuri de urgentă, când starea timpului impune închiderea circulației
rutiere pe un sector de drum, pentru a se evita producerea unor evenimente grave ce 

ar putea periclita viața participantilor la trafic și când sistemul de informare existent nu 
permite luarea operativă a aprobărilor de mai sus, Comandamentul local, prin primarul 
comunei, poate opera închiderea circulației și instalarea mijloacelor de semnalizare cores-
punzătoare, odată cu informarea participanților la trafic despre măsura luată.

Consiliul Local al comunei Bălești, în calitate de administrator al drumurilor 
publice comunale, aleilor și ulițelor de interes local are obligația să informeze din timp 

participanții la traficul rutier privind orice restricție introdusă pe drum, să le semnalizeze 
corespunzător normelor în vigoare și să recomande variante ocolitoare.

Pentru organizarea intervențiilor pe timp de iarnă, Consiliu local și Comandamentul lo-
cal vor organiza o grupă operativă de acțiune formată din utilaje proprii și cele din dotarea 
SC UTIL LOCAL SRL Bălești iar în situații deosebite se va trece la închirierea de utilaje spe-
cifice de la agenții economici din comună și chiar persoane private (macara și tractoare).

Conform prevederilor legale, clasificarea drumurilor comunale din administrarea 
consiliului local pe niveluri de intervenție, după nivelurile de viabilitate în timpul iernii, 

se încadrează în nivel III și IV – N.I.3 si N.I.4 – clasa tehnica V – având ca importanță econo-
mică și admnistrativă, restul sunt drumuri publice care trebuie menținute în stare de via-
bilitate și sectoarele de drumuri publice cu trafic redus de vehicule, pentru care cheltuielile 
necesare menținerii în 24 ore în stare de viabilitate  depășesc cheltuielile, drumuri pe care 
se poate face devierea circulației pe trasee ocolitoare. La nivelul III– N.I.3 se încadrează 
drumurile comunale GĂVĂNESTI, RASOVA, TĂMĂȘEȘTI, CEAURU și VOINIGEȘTI iar la nivelul 
IV- N.I.4 se încadrează aleile și ulitele laterale din satele CEAURU, TĂLPĂȘEȘTI ți CORNEȘTI 
- strămutați.

Formația de utilaje și echipamente corespunzătoare nivelului de intervenție a 
comunei Bălești va cuprinde obligatoriu:
1 buldoexcavator;
1 autogreder (cu lama pentru deszăpezire);
2 remorci;
2 tractoare (un tractor de 65 cp cu plug și un tractor de 45 cp care va fi dotat corespun-

zător, cu plug purtat);
1 autobasculantă (Trucker cu lamă pentru deszăpezire);
1 vola (Komatsu cu lamă pentru deszăpezire).
Toate utilajele vor fi dotate corespunzător și va fi verificată starea de funcționare a 

acestora până la data de 10.11.2018.
Pregătirea utilajelor folosite în acțiunile de intervenție se face cu respectarea strictă a 

regulilor de protecția muncii și PSI .
Instruirea membrilor Comandamentului local, stabilirea pentru fiecare a 
răspunderilor și repartizarea acestora pe drumuri, zone, localități, precum și instruirea 

deservenților de utilaje se face de primarul comunei, până la data de 10.11.2018 iar pe pe-
rioade de viscol și polei se va organiza permanența la sediul Consiliului Local și al Primăriei 
de către salariații din aparatul de specialitate al primarului comunei. 

Se vor asigura pe plan local, pentru minim 14 zile de acționare a autovehiculelor și 

PLAN OPERATIV
de organizare a intervențiilor, pentru asigurarea circulației rutiere în condiții de siguranță, pe drumurile 
publice de interes local din administrarea comunei Bălești și de măsuri specifice de apărare împotriva 

incendiilor, în perioada de iarnă 2018-2019

În ședința ordinară publică a Consiliului Local Bălești din data de 26.10.2018, a fost adoptată Hotărârea nr.116 prin care s-a aprobat Planul operativ de organizare a interventiilor, 
pentru asigurarea circulatiei rutiere in conditii de siguranta, pe drumurile publice de interes local din administrarea comunei Balesti si de masuri specifice de aparare impotriva incen-
diilor, in perioada de iarna 2018-2019, plan pe care îl redăm în continuare în forma în care a fost aprobat:

  Președintele Comandamentului Local de iarnă
  Primarul comunei Bălești, Jr. Mădălin-Ion Ungureanu
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Urmare din pag a III-a
utilajelor din formația de intervenție, cantitățile de 

carburanți - motorină, ulei, la nivelul SC UTIL LOCAL SRL 
BALESTI, având ca acționar unic comună.

Rețeaua de informare cuprinde telefonul cu nr. 0253-
220038 și telefoanele mobile 

ale membriilor Comandamentului local.
Intervalele de timp maxim admise pentru intervențiile 

în cazul drumurilor din  administrarea Consiliului local, 
pentru deszăpezirea drumurilor pe minim o bandă de 
circulație este de 24 de ore, pentru curățirea zăpezii de pe 
platforma drumului și acostament și asigurarea circulației 
pe toată partea carosabilă este de maxim 36 de ore iar pen-
tru răspândirea de materiale pentru combaterea poleiului, 
respectiv materiale antiderapante și fondanți chimici, 
maxim 7 ore .

În cazul întâlnirii unui autovehicul înzăpezit, care în-
greunează acțiunea de deszăpezire, va comunica imediat 
la Primăria comunei Bălești, datele de identificare ale au-
tovehiculului, luându-se totodată, împreună cu organul 
local de poliție, măsura degajării spațiului carosabil.

Se interzice tractarea de către utilajele de deszăpezire 
a vehiculelor rămase pe drum, cu excepția celor singulare, 
care împiedică acțiunea de deszăpezire. Deservenții prin-
cipalelor uilaje de deszăpezire – buldoexcavator, autogre-
der și tractor plug – vor avea asupra lor telefonul mobil.

Pentru desfasășurarea operativă a acțiunilor de 
intervenție pe timpul iernii în vederea cunoașterii exacte 
a situației reale de pe teren reviziile se vor efectua ori de 
câte ori este necesar.

Informarea zilnică sau ori de câte ori este nevoie, a 
situației rețelei de drumuri publice locale și colaborarea 
permanentă cu Comandamentul Județean - Consiliul 
Județean și Serviciul Rutier Gorj.

Transmiterea de comunicate pentru presa, radio, tv se 
va face numai de către președintele/locțiitorul Comanda-
mentului local, iar în datele transmise nu se vor face referiri 
la drumurile naționale și județene pentru a se evita confu-
ziile și dezorientarea participantilor în trafic , după infor-
marea Comandamentul județean.

17. Măsuri premergătoare sezonului rece şi pe timpul 
acestuia pentru asigurarea prevenirii şi stingerii incendii-
lor:

- verificarea instalaţiilor de încălzire, repararea şi cură-
ţarea sobelor şi coşurilor pentru evacuarea fumului ; 

- instruirea persoanelor care răspund de aprinderea şi 
stingerea focurilor ; 

- verificarea stingătoarelor (de toate tipurile), umplerea 
lor cu încărcătura de iarnă şi protejarea acestora împotriva 
îngheţului ; 

- verificarea instalaţiilor de alimentare cu apă şi proteja-
rea lor împotriva îngheţului ; 

- pregătirea uneltelor pentru dezăpezirea drumurilor 
de acces la sursele de apă, la intrările în clădiri şi în depo-
zite, etc.; 

- evitarea supraîncălzirii sobelor, deoarece acestea prin 
căldura pe care o radiază, pot aprinde obiectele din apro-
piere. 

18. Măsuri de prevenire a incendiilor pentru perioada 
sezonului rece la gospodăriile populației.

Pentru menţinerea temperaturii mediului interior la 
un anumit nivel de confort necesar desfăşurării în condiții 

corespunzătoare a activitătii zilnice  în perioada sezonului 
rece se vor lua următoarele măsuri:  

- coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curățate și 
reparate de persoane specializate și autorizate. Aprinderea 
funinginii în interior la coşurile necurătate poate produce o 
temperatură de 800- 1000 C; 

- în podul casei coşul de fum va fi obligatoriu tencu-
it pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde 
scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lui sunt 
materiale combustibile;

- se interzice utilizarea sobelor defecte şi a burlane-
lor metalice fisurate, a reşourilor electrice improvizate, a 
instalațiilor electrice improvizate cu prize defecte si sigu-
ranţe la tablourile electrice necalibrate;  

- se interzice uscarea lemnelor pe sobele metalice, us-
carea rufelor pe cuptorul sobei şi lăsarea nesupravegheată 
a focului; 

- nu se încarcă soba cu lemne înainte de culcare şi nu se 
lasă arzătorul aprins la sobele cu gaze naturale pe perioada 
de noapte nesupravegheate; 

- amplasarea în faţa sobelor cu lemne a unei cutii me-
talice: aceasta va asigura protecţia faţă de căderea acci-
dentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse, care ar putea 
determina incendierea materialelor combustibile cu care 
acestea ar veni în contact;

- cenuşa si jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale 
şi se sting cu apă;  

- se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără 
regulatori (ceasuri) de presiune sau cu garnituri deteriorate 
ori cu furtun de cauciuc fisurat ; 

- se interzice cu desăvârşire încercarea cu flacără a etan-
şeităţii buteliei de gaze lichefiate sau a instalaţiei de gaze 
naturale, verificarea se face numai cu emulsie de apă cu 
săpun; 

- la aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu 
gaze naturale se aeriseşte camera, după care întotdeauna 
se aprinde mai întâi chibritul si apoi se manevrează robine-
tul de alimentare cu gaz; 

- se interzice folosirea afumătorilor improvizate în po-
durile clădirilor prin diferite metode, ori amplasarea lor 
prin magazii, şuri, remize, soproane sau lângă materiale 
combustibile; afumătorile se confectionează din zidării de 

cărămidă şi se vor amplasa independent de celelalte con-
strucţii; 

- căile de acces si accesul la sursele de apă se vor curăţa 
de zăpadă si gheaţă, asigurându-se menţinerea perma-
nent liberă a acestora. 

19. Pentru prevenirea incendiilor provocate de copii, pe 
care frigul îi ţine acum mai mult pe lângă şi  în casă, se vor 
respecta următoarele reguli :

- în  încăperile  în  care  există  sobe  de  încălzit  sau  
gătit,  lămpi  de  gătit  cu petrol şi pentru iluminat, în stare 
de funcţionare, acestea nu se vor lăsa la îndemâna copiilor 
nesupravegheaţi ; 

- copii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lu-
mânări, chibrituri, brichete); asemenea mijloace nu trebuie 

lăsate la îndemâna lor ; 
- nu este permis accesul copiilor nesupravegheaţi 

în depozitele de furaje, şure, poduri, magazii, grajduri 
cu mijloace care ar putea produce incendii ; 

- copii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele elec-
trice de uz casnic (fiare de călcat, reşouri, radiatoare, 
etc.) sau aragazul decât în prezenţa adulţilor. 

20. Instalarea şi folosirea sobelor cu şi fără acumu-
lare de căldură se va face astfel:

- sobele de metal se vor instala la distanţă de 1 
metru faţă de pereţii din lemn sau alte materiale ce 
se pot aprinde uşor; dacă pereţii din lemn sunt izolaţi, 
distanţa poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căp-
tuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe muchie, pe o 
suprafaţă care să depăşească cu 50 cm dimensiunile 
sobei pe verticală şi orizontală ; 

- sobele din metal nu se vor aşeza direct pe pardo-
seala combustibilă; dacă înălţimea picioarelor de la 
sobă depăşeşte 25 cm ele vor fi aşezate pe un posta-
ment de cărămidă. Postamentul trebuie să depăşeas-

că perimetrul sobei, iar folosirea sobelor cu uşi defecte este 
interzisă ; 

- nu este permisă aprinderea focului cu benzină sau 
alte lichide inflamabile şi nici arderea de lemne lungi, care 
nu permit închiderea uşii ; 

- sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa uşii, 
o coală de tablă de 70 x 50 cm ; 

- nu este permis să se aşeze, la mai puţin de 1 m faţă de 
sobele metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casni-
ce care se pot aprinde ; 

- focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în 
grija copiilor ; 

- se va urmări ca sobele să nu se încălzească peste mă-
sură. deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur ;

Coşurile şi burlanele pentru evacuarea fumului vor   fi  
construite, întreţinute şi curăţate periodic pentru a nu pro-
voca incendii ;

Coşurile din cărămidă tencuită vor fi izolate faţă de ele-
mentele combustibile ale planşeelor, prin îngroşarea zidă-
riei la 25 cm; în spaţiul dintre coş şi planşeu se va introduce 
un strat de azbest ;

La trecerea prin acoperiş se lasă o distanţă de cel puţin 
10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele 
combustibile ale acoperişului ; 

Nu este permis ca în coşuri să fie încastrate elementele 
combustibile ale acoperişului, planşeului etc.; 

Coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu  0,5 
-  0,8 m; acestea vor fi permanent verificate şi întreţinute. 

PLAN OPERATIV...

De la Maramureș până la mare
Se-ntinde o țară ce-i de vânzare
Vă întrebăm acum ca și-n alte dăți
O doriți întreagă sau pe bucăți?
Doriți pământ pentru cultivat?
Nu-i nicio problemă e la mezat.
Doriți aur negru sau strălucitor?
E-al vostru îl obțineți ușor.
Vă plac brazii noștrii falnici și drepți?
Tăiați-I câți vreți, cât puteți:
Poate n-ați auzit, avem gaze
Le vindem în stil camicaze
N-avem platforme pentru extras

Că le-am distrus ”pas cu pas”
Doriți o flotă, puternică, grea?
Aaa! Pardon, am vândut-o deja.
Și dacă, tot, suntem noi pe ducă
Vă vindem și forța de muncă.
Orice contract îl facem cu voi
Rămânem datori noi, tot noi.
Întotdeauna-i defavorabil trocul
Că ne-am vândut și norocul,
Loteria, acea vacă de muls
S-a dus la străini, s-a dus.
Dragilor miniștrii aduși de vânt
N-aveți opinie, n-aveți cuvânt?

Ne-am trimis ”vânzătorii” acum la 
Bruxelles
Și-acolo ”lucrară” cu zel.
Reflectați domnilor că nu-I de șagă
Suntem paralizați de șpagă.
Se-mbogățesc zece și sărăcesc mii
Ce mai lăsăm la ai noștrii copii?
Pe-acest fond de haos și continuă ceartă
”Șacalii” se strâng și așteaptă.
Ne-au vândut totul și ne-au lăsat datori
Ne cheamă revolta, ne trec fiori.
Când se naște al nostru ador
Se naște, săracul, dator.

Se vinde mândria, se vinde votul
Se vinde, de fapt, totul.
Socotesc ei și stau la pândă
Cumva ca și sufletul să ni-l vândă.

Țară, a mea, bogată, râvnită
Nu te lăsa furată, vândută!
Refuz să cred, refuz să mă tem
Că suntem urmăriți de blestem.
Așteptăm liderul acela adevărat
Să facă anunțul mult așteptat
”Domnilor cumpărători am decis
Vânzarea s-a-nchis”.

ROMÂNIA VÂNDUTĂ

Prof. Ion Mălăescu



Nr. 137MONITORUL DE BĂLEŞTI

Pag. 7

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.162/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii 
şi  competenţe exercitate de Ministerul Sanătăţii Publice 
catre autorităţile administraţiei publice locale, cu modi-
ficările şi completările ulterioare H.G. nr.56/2009 pentru 
apobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 
nr. 162/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară 
se desfaşoară in cadrul  serviciilor publice de asistenţă 
socială  organizate de autorităţile administraţiei publice 
locale. La nivelul comunei Bălești prestează  activitatea 
de asistenţă medicală comunitară: 4 asistenţi medicali 
comunitari şi un mediator  sanitar.

Asistenţa medicală comunitară cuprinde ansamblul 
de activităţi şi servicii de sănătate care se acordă în sis-
tem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunităţii, 
pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale 
individului, în vederea menţinerii acestuia 
în propriul mediu de viaţă. Asistenţa me-
dicală comunitară cuprinde un ansamblu 
integrat de programe şi servicii de sănătate 
centrate pe nevoile individuale ale omu-
lui sănătos şi bolnav, precum şi pe nevoile 
comunităţii, acordate în sistem integrat cu 
serviciile sociale.

Scopul asistenţei medicale comunita-
re este de a asigura furnizarea de servicii 
integrate, medicale şi sociale, flexibile şi 
adecvate nevoilor beneficiarilor, acordate 
în mediul în care aceştia trăiesc prin utiliza-
rea eficientă a serviciilor acordate în cadrul 
pachetului de bază, punerea accentului pe 
prevenţie şi continuitate a serviciilor.

Asistenţa medicală comunitară cuprin-
de, potrivit art. 6 din ordonanţa de urgenţă, 
în principal următoarele activităţi:

-  identificarea problemelor medico-so-
ciale ale comunităţii;

- educaţia pentru sănătate şi profilaxia 
bolilor, prin promovarea unui stil de viaţă şi 
mediu sănătos;

- mobilizarea populaţiei pentru participarea la pro-
gramele de vaccinări, controale medicale profilactice 
etc.;

-  promovarea sănătăţii reproducerii şi planificarea 
familială;

- îngrijirea şi asistenţa medicală la domiciliu, curativă 
şi de recuperare, în vederea reinserţiei sociale;

- acordarea de îngrijiri paleative la domiciliu.
Obiectivele generale ale serviciilor şi activităţilor de 

asistenţă medicală comunitară sunt:
- implicarea comunităţii în identificarea problemelor 

medico-sociale ale acesteia;
- definirea şi caracterizarea problemelor medico-so-

ciale ale comunităţii;
- dezvoltarea programelor de intervenţie, privind 

asistenţa medicală comunitară, adaptate nevoilor co-
munităţii;

- monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi activităţilor 
de asistenţă medicală comunitară;

- asigurarea eficacităţii acţiunilor şi a eficienţei utili-
zării resurselor.

Activităţile desfăşurate în domeniul asistenţei medi-
cale comunitare, în vederea realizării obiectivelor, sunt 
următoarele:

- educarea comunităţii pentru sănătate;
- promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării 

familiale;
- promovarea unor atitudini şi comportamente favo-

rabile unui stil de viaţă sănătos;
- educaţie şi acţiuni direcţionate pentru asigurarea 

unui mediu de viaţă sănătos;
- activităţi de prevenire şi profilaxie primară, secun-

dară şi terţiară;
- activităţi medicale curative, la domiciliu, comple-

mentare asistenţei medicale primare, secundare şi ter-
ţiare;

- activităţi de consiliere medicală şi socială;
- dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la do-

miciliu a gravidei, nou-născutului şi mamei, a bolnavu-
lui cronic, a bolnavului mintal şi a bătrânului;

- activităţi de recuperare medicală.

Desfăşurarea activităţilor de asistenţă medicală co-
munitară integrată cu serviciile sociale se face în folosul 
comunităţii, prin catagrafierea/monitorizarea  populaţi-
ei din comuna cu menţionarea nevoilor medico –sociale 
specifice , activitaţi de prevenire –catagrafiere, consili-
ere asupra drepturilor mamei şi copilului pentru evi-
tarea cazurilor de violenţă domestică, supravegherea 
gravidelor şi lehuzelor, supravegherea nou nascuţilor, 
sugarilor şi copiilor, mobilizarea pentru vaccinari, supra-
vegherea bolnavilor cronici, depistarea precoce a can-
cerului de col uterin, monitorizarea persoanelor cu TBC, 
Informarea populaţiei privind pachetul de servicii medi-
cale minim garantat, precum şi drepturile în domeniul 
protecţiei sociale împreună cu activităţile de sprijinire 
directă a populaţiei în demersurile necesare întocmirii 
dosarelor pentru obținerea actelor de identitate, a ve-
nitului minim garantat, ajutarea la înscrierea pe listele 

medicului de familie.
Activitaţi de informare, educare, comunicare privind 

accesul la servicii medicale şi sociale, promovarea alăp-
tatului, a metodelor de planificare familială, a prevenirii 
bolilor transmisibile, îngrijiri la domiciliu – îngrijirea la 
domiciliu a vârstnicilor, supravegherea tratamentelor 
prescrise de medicul de familie, acordarea unui pachet 
minim de servicii medicale –măsurarea presiunii arte-
riale, al pulsului, a temperăturii, a greutății corporale, 
determinarea valorilor glicemice, administrarea de tra-
tamente la domiciliu, efectuarea de pansamente , ur-
mărirea tratamentului TB.

Acțiuni de sănătate:
Au fost efectuate campanii de informare, educare, 

conştientizare în şcoli, comunitaţi, conform calendaru-
lui naţional/mondial/european de sanatate, la care au 
participat persoane, cu diverse teme, în colaborare cu 
Direcția de Sănătate Publică, Primaria Comunei Bălești, 
Medicii de Familie, Fundația Motivation Romania după 
cum urmează:

Luna naţională de prevenire a cancerului (poate in-
clude și Celebrarea Evenimentelor Săptămânii Europene 
de Prevenire a Cancerului de Col Uterin, a  Zilei Mondia-
le de Lupta Împotriva Cancerului şi Lunii Internaționale 
de Informare despre Cancerul de Sân);

Ziua Internațională a Bolilor Rare;
Ziua Mondială a Sănătăţii Orale;
Ziua Mondială de Luptă Impotriva Tuberculozei;
Ziua Internațională a Conștientizării Autismului;
Ziua Mondială a Sănătăţii;
Săptămâna Europeană a Vaccinării;
Ziua  Mondială de Luptă Impotriva Hipertensiunii;
Ziua Europeană Impotriva Obezităţii;
Ziua Mondială fără Tutun;
Ziua Internaţională de Luptă împotriva Abuzului şi 

Traficului Ilicit de Droguri;
Luna Naţională a Informării despre Efectele Consu-

mui  de Alcool;
Ziua Mondială de Luptă Impotriva Hepatitei;
Săptămâna Mondială a Alimentației la Sân;
Săptămâna Europeană a Mobilităţii;

Ziua Mondială a Contracepţiei;
Ziua Internațională a Vârstnicului;
Ziua Mondială a Sănătății Mintale;
Ziua Națională fără Tutun;
Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice;
Ziua Internațională  pentru Eliminarea Violenței Îm-

potriva Femeilor;
Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA.
       În anul   2017   au beneficiat de asistentă me-

dicală comunitară     persoane vârstnice, sugari, gravi-
de, mame minore, lehuze, adulți cu risc medico-social, 
persoane cu dizabilități, ponderea cea mai mare fiind în 
rândul celor cu  nivel economic scăzut, nivel educaţional 
scăzut, precum și cei cu risc de excluziune socială.

- Am identificat și înscris un număr de 12 persoane 
în programul a două șansă.

- Am înscris un număr de 16 persoane de etnie romă 
pe locurile speciale la licee și facultăți în 
colaborare cu Asociația Partida Romilor 
Pro Europa.

- Colaborăm cu autoritățile locale, cu 
medicii de familie, poliția locală, națională, 
inspectorul social din primărie.

- Am colaborat cu Fundația Motivation 
Romania la un număr de 109  persoane în 
vederea procurării unor dispozitive de tip 
scaun rulant, cadre de sprijin, bastoane, 
catetere urinare pentru persoanele inca-
drate in grad de handicap grav.

- Am însoțit un număr de 127 de bene-
ficiari din comună, la DGASPC GORJ pen-
tru obținerea certificatului de handicap.

- Am apelat numărul de urgent 112 
pentru cazurile foarte grave care necesită 
internare în spital la un număr de 7 per-
soane.

- Am realizat triajul epidemiologic, 
controlul igienic, depistarea și eliminarea 
pediculozei în școli și gradinițe la începe-
rea anului școlar și după vacanțe împreună 
cu medicii de familie.

Am catagrafiat/monitorizat un număr de 3225  per-
soane, de etnie romă și neromă, 

vulnerabile, din care :
- Copil 0-18 ani beneficiar  monitorizați -209;
- Copil 0-18 ani beneficiar nou -105;
- Femeie cu vârsta fertilă 15-45 ani beneficiar moni-

torizat -97;
- Femeie de vârstă fertilă 15-45 ani beneficiar nou 

-101;
- Femeie care utilizeaza metode contraceptive bene-

ficiar monitorizat -53;
- Femeie care utilizează metode contraceptive bene-

ficiar nou -19;
- Vârstnic peste 65 ani beneficiar monitorizat -210;
- Vârstnic peste 65 ani beneficiar nou -101;
- Persoană neînscrisă la medicul de familie benefici-

ar monitorizat -3;
- Persoană neînscrisă la medicul de familie benefi-

ciar nou -9;
- Adult cu TBC beneficiar monitorizat -12;
- Adult cu TBC beneficiar nou -1;
- Adult cu dizabilități beneficiar monitorizat -100;
- Adult cu dizabilități beneficiar nou -9;
- Adult cu risc medico-social beneficiar  monitorizat 

cu asistent social -15;
- Adult cu risc medico-social beneficiar  monitorizat 

-205;
- Adult cu risc medico-social beneficiar  nou -237;
- Copil alimentat exclusiv la sân 0-1 an -27;
- Copii nevaccinați conform calendarului-0-1 an -1;
- Copii nevaccinați conform calendarului 1-5 ani -5;
- Copii nevaccinați conform calendarului 5-18 ani 

-10;
- Caz copil cu nevoi speciale 5-18 ani -10;
- Caz social 1-5 ani -2;
- Mama minoră -2;
- Gravidă minoră trimestrul I de sarcină -0;
- Gravidă minoră trimestrul II de sarcină -0;
- Gravidă minoră trimestrul III de sarcina -0;
- Gravidă care a efectuat consultații prenatale tri-

mestrul I de sarcină -9;

RAPORT DE ACTIVITATE
al Compartimentului Asistență Medicală Comunitară

 ' Continuare in pag. a VIII-a
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Grupele de risc include:
•	 Femei însărcinate;
•	 Persoane cu vârste mai mari de 

64 ani;
•	 Persoane cu afecțiuni cronice, 

cum ar fi: astmul bronșic și alte boli 
respiratorii;  diabetul zaharat și alte 

boli endocrine; boli de inimă; boli de 
ficat; boli metabolice; boli neurologice; 
obezitate și system uminitar slăbit (din 
cauza bolii sau a tratamentului); 

•	 Personal medico-sanitar;
•	 Persoane rezidente și personalul 

din instituții de ocrotire social.
Este important să urmați recoman-

dările medicului dumneavoastră pentru a 
evita complicațiile grave legate de gripă, 
în special dacă faceți parte din categoria 
persoanelor cu risc.

Care sunt simptomele?
Gripa sezonieră este cauzată de 

virusurile gripale umane care infectează 
căile respiratorii (nas, gât, bronhii și 
uneori plămâni). Cu toate că unele infecții 
pot fi foarte ușoare, persoanele bolnave 
de gripă au unele sau toate dintre 
următoarele simptome: febră, durere de 
gât, secreții nazale, tuse seacă, oboseală, 
durere de cap, dureri musculare.

Puteți recunoaște o viroză respiratory 
alta decât gripa, atât după debutul mai 
lent al bolii (începe ușor cu usturimi în 
gât, nas înfundat, dureri de cap) cât și 
după evoluția mai ușoară a bolii. Aceste 
forme de viroze respiratorii (răceala) 
sunt cauzate de alte virusuri respiratorii 
(adenovirus, virus sincițial respirator, 
virusuri paragripale, etc.).

- Gravidă care a efectuat consultații prenatale tri-
mestrul II de sarcină -1;

- Gravidă care a efectuat consultații prenatale tri-
mestrul III de sarcină -1;

- Lehuză -11;
- Sprijin emitere acte de identitate adult -7;
- Înscriere la medicul de familie adult -3;
- Înscriere la medicul de familie copil -6;
- Caz nou luat în evidență bolnav cronic 

-231;
- Vizite și consiliere la domiciliu bolnav cro-

nic -1760;
- Vizite și consiliere la domiciliu copii -212;
- Vizite și consiliere la domiciliu adulți 

-1253.
În exercitarea atribuţiilor sale, în perioada 

raportată, asistenţii medicali comunitari 
şi mediatorul sanitar au mai desfăşurat ur-

mătoarele acțiuni:

- sprijinirea cadrelor medicale în campanii de vacci-
nare;

- sprijinirea reprezentanţilor Serviciului Public de 

Asistenţă Socială la  monitorizarea cazurilor care stau la 
baza acordării acestor beneficii, acolo unde se impune;

- participarea la şedințe lunare organizate de Direc-
ţia de Sănătate Publică  Gorj;

- efectuarea de vizite la domiciliu persoanelor 
vârstnice, îndrumarea persoanelor fără venituri că-
tre Serviciul de Asistenţă Socială, pentru obţinerea 
de beneficii şi  servicii de asistenţă social;

- tratament injectabil, cu prescripție medicală, la 
domiciliu, persoanelor aflate în dificultate.

RAPORT DE ACTIVITATE
al Compartimentului Asistență Medicală Comunitară

  Compartiment Asistenta Medicala 
Comunitara Asistente Medicale Comunitare:

  Daniela Aninoiu 
  Ionela Ecaterina Giorgi  

  Carmen-Monica Homescu  
  Ionelia Enea 

  Mediator Sanitar:
  Angela Mirela Cidoiu

Simptome/Semne Gripa Răceala (Alte viroze respiratorii)
Debut (Începutul bolii) Brusc Insidios
Temperatura Relativ frecvent ridicată (>38  °C) Frecvent subfebrilitate
Artralgii/mialgii (dureri de mușchi și articulații) Foarte frecvente Rare
Cefalee (durere de cap) Foarte frecventă Rară
Stare general Frecvent alterată Moderat sau ușor alterată
Rinoree (curge nasul) Rară Frecventă
Tuse uscată Frecventă Foarte frecventă
Răgușeală Rară Frecventă

Cum pot să mă îmbolnăvesc?

Gripa se poate transmite ușor de la o 
persoană la alta:

  Prin contact direct cu picăturile 
de la o persoană infectată, împrăștiate 
print use sau strănut;

  Prin contactul indirect, atunci 
când picăturile sau secrețiile din nas sau 
gât se depun pe suprafețe sau pe mâini. 

De acolo, virusul poate fi transferat către 
alte persoane care apoi își ating zona 
nasului sau gurii.

Ce puteți face pentru a vă proteja 
împotriva gripei?

Cum să vă păstrați sănătatea 
dumneavoastră și a altora în această iarnă:

  Vaccinați-vă înainte de a începe 
sezonul de gripă. Vaccinarea în fiecare 

toamnă reduce 
foarte mult riscul 
de îmbolnăvire. 
Eficacitatea vacci-
nului poate va-
ria de la an la 
an, în funcție 
de tipurile de 
virusuri circulante 
în fiecare sezon. 
Vaccinul antigripal 
nu conține virusuri 
gripale vii. Acest 
lucru înseamnă că 
vaccinul nu poate 
provoca gripă sau 
alte infecții.

Pentru a limita 
răspândirea gripei 
dar și a altor viroze 
respiratorii este 

necesar să luați și următoarele măsuri 
preventive:

  Spălați-vă pe mâini cât mai des 
cu apă și săpun.

  Acoperiți-vă gura și nasul cu 
un șervețel atunci când strănutați, apoi 
aruncați șervețelul folosit.

Nu întrebuințați batiste, șervețele deja 
folosite. Virusul gripei, alte virusuri 

respiratorii pot supraviețui temporar 
în afara corpului, astfel încât vă puteți 
infecta atingând batiste și șervețele 
utilizate de alte persoane.

  Dacă nu aveți un șervețel 
disponibil strănutați acoperindu-vă în 
totalitate nasul și gura cu brațul.

  Evitați aglomerațiile și spațiile 
închise.

  Evitați contactul cu persoanele 
deja bolnave.

  Stați acasă când sunteți bolnav.
  Dacă vă simțiți mai rău, solicitați 

ajutor medical.

Când trebuie să vă vaccinați 
împotriva gripei?

Vaccinarea trebuie în mod ideal, 
efectuată în fiecare an începând de la 

mijlocul toamnei. În funcție de tipul 
de virus care circulă în fiecare an, sezonul 
de gripă în general durează din octombrie 
până în luna mai.

De ce aveți nevoie de un vacin gripal 
în fiecare an?

Virusurile gripale sunt în continua 
schimbare și nu este neobișnuit să apară 

în fiecare an noi virusuri gripale. 
Vaccinarea în fiecare an, este măsura 
de prevenire unică cea mai eficientă 
împotriva gripei sezoniere.

Vaccinarea antigripală nu protejează 
față de alte tipuri de virusuri respiratorii; 
ca urmare persoanele vaccinate antigripal 
sunt protejate doar față de gripă, boală 
mult mai gravă și care frecvent evoluează 
cu complicații și chiar deces.

  Asis. med. com. Carmen Monica Homescu
  Asis. med. com.Ionelia Enea

  Asis. med. com., Daniela Aninoiu
  Asis. med. com. Ionela Ecaterina Giorgi
  Mediator sanitar, Angela Mirela Cidoiu

GRIPA - o boală gravă
În fiecare an gripa afectează între 5% și 15% din populație. Pentru 

majoritatea oamenilor, gripa este doar o experiență ușoară sau neplăcută, dar 
pentru unii poate duce la complicații sau deces, în special pentru persoanele 
din grupele la risc.


