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                                                   ROMÂNIA 

                                    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

                   DIRECŢIA  DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VASLUI 
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                  Telefon 0235312455, 0371332599  Fax 0235317351 

                                  e-mail: dsp_vs@yahoo.com 
                   Operator de date personale înregistrat la ANSPDCP cu nr. 14119 

 

 

Raport privind activităţile desfăşurate de  

 Direcţia de Sănătate Publică Vaslui  

în anul 2013 

Direcţia de Sănătate Publică Vaslui este o instituţie publică cu personalitate juridică care 

îşi desfăşoară activitatea în scopul realizării politicilor şi programelor naţionale de sănătate 

publică, a activităţii de medicină preventivă şi a inspecţiei sanitare de stat, a monitorizării stării 

de sănătate şi a organizării statisticii de sănătate, precum şi a planificării şi derularii investiţiilor 

finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.  

 

I. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 

În cadrul biroului RUNOS, activitatea se desfăşoară pe domenii variate, atât pentru 

aparatul propriu al instituţiei, cât şi pentru unităţile sanitare subordinate. 

 Managementul resurselor umane din cadrul aparatului propriu constă în gestionarea 

evaluarea şi supervizarea activităţii profesionale a angajaţilor. Direcţia de Sănătate Publică Vaslui 

are aprobate 82,5 posturi, din care 39 funcţii publice (7 posturi vacante şi 32 posturi ocupate, din 

care 23 studii superioare, 9 studii medii) şi 43,5 posturi pentru personal contractual (3 vacante şi 

40,5 posturi ocupate, din care  9 studii superioare şi 31,5 studii medii). 

Asistenţa medicală în judeţul Vaslui se asigură prin:  

• 4 spitale 

• 3 ambulatorii integrate cu cabinete în specialitate 

• 1 serviciu de ambulanţă  judeţean 

• 180 Cabinete  medicale individuale de specialitate medicină de familie 

• 119 Cabinete medicină dentară  

În  aceste structuri îşi desfăşoară activitatea: 

• 640 medici  

• 1240  personal sanitar mediu  
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• 648  personal  sanitar auxiliar 

• 57  alt personal  superior 

• 321  TESA + muncitori 

• 81 ambulanţieri 

• 6 şoferi autosanitară 

Principalele activităţi desfăşurate de Biroul RUNOS în anul 2013: 

■ Aplicarea procedurilor de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor 

publice, a funcţiilor contractuale, precum şi a posturilor de personal medico-sanitar în 

unităţile sanitare publice din judeţ.  

■ Corespondenţǎ cu Ministerul Sănătǎţii în vederea aprobării modificǎrilor aduse statului de 

funcţii (promovare în clasă, promovare în grad profesional, transformări de posturi temporar 

temporar vacante în vederea ocuparii pe perioadă determinată);  

■ Întocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a diverse situaţii privind numărul total de 

angajaţi pentru aparatul propriu, pe specialităţi, pe categorii: personal contractual (cu 

contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, respectiv pe perioadă determinată) 

şi funcţionari publici (cu raport de serviciu pe perioadă nedeterminată, respectiv pe perioadă 

determinată);  

■ Transmiterea către Ministerul Sănătǎţii a dosarelor depuse de către personalul medico-sanitar 

pentru eliberarea certificatelor de conformitate (43 dosare depuse de asistenţi medicali, 3 

dosare depuse de medici  şi 1 dosar depus de kinetoterapeut) si eliberarea acestor certificate 

primite de la M.S.;  

■ Transmiterea către Ministerul Sănătăţii a solicitărilor depuse de către medici pentru 

eliberarea certificatelor  de medic specialist, respectiv medic primar (8 solicitări); 

■ Corespondenţă cu toate unităţile sanitare publice şi private din judeţ şi cu Consiliul Judeţean 

Vaslui cu privire la furnizarea de date în conformitate cu Legea nr. 477/2003 privind 

pregatirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi ale H.G. nr. 1174/2011, 

respectiv anexa 14;  

■ Intocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a situaţiei centralizate la nivel de judeţ  

privind numărul minim de posturi necesare a fi ocupate, cu încadrarea în normativul de 

personal şi în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2013; 

■ Actualizarea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii – Compartiment de colaborare cu NATO 

a situaţiei prinvind datele de contact ale persoanelor din cadrul Structurii cu probleme de 

mobilizare; 
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■ Intocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a situaţiei centralizate la nivel de judeţ  

privind numărul cabinetelor şi a numărului de medici,  cu corespondent în secţii a 

ambulatoriului integrat, respectiv al ambulatoriului de specialitate;  

■ Intocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a situaţiei centralizate la nivel de judeţ 

(date obţinute de la autorităţile publice locale) privind numărul de personal medico-sanitar 

cât şi finanţarea la 9 luni şi necesarul de finanţare până la finele anului 2013, pentru 

cabinetele medicale şcolare de pe raza judetului Vaslui; 

■ Intocmirea pontajelor, primire si verificare concediilor medicale si calcularea acestora. 

■ Intocmirea statelor de plata lunar pentru salariatii din cadrul institutiei; 

■ Depunrea declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe 

venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate. 

■ Depunera Registrului de evidenta a salariatilor la ITM privind suspendarile, detasarile si 

incetarea activitatii; 

■ Eliberarea adeverintelor pentru intocmirea dosarelor de pensionare pentru salariatii din 

unitate, cat si pentru fosti salariati; 

■ Intocmire dosarelor de pensionare; 

■ Raportare lunara catre M.S. privind numarul de posture si fondul de salarii realizat; 

■ Raportari statistice S1 operativ Ancheta asupra castigurilor salariale lunar pentru unitate, cat 

si pentru SAJ;. 

■ Raportarea catre Administratia Financiara de date informative privin fondul de salarii, 

numarul de personal aprobat in statul de functii si numarul de posturi ocupate. 

 

II. COMPARTIMENTUL JURIDIC 

Pe parcursul anului 2013, Compartimentul juridic din structura D.S.P. Vaslui şi-a 

îndeplinit obiectivele asumate în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al 

direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti aprobat prin Ordinul MS nr. 

1078/2010.  

Din punct de vedere statistic, s-au realizat urmǎtoarele activitǎţi: 

■ asigurarea reprezentării instituţiei în calitate de parte procesuală la judecarea unui număr de 

14  litigii din care: 12 civile şi 2 penale; 

■ formularea/promovarea unui număr de două căi de atac a hotărârilor judecătoreşti: 1 apel şi 1 

recurs; 

■ întocmirea şi avizarea un număr de 115 dispoziţii ale directorului executiv; 
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■ participarea în calitate de preşedinte de comisie la un examen organizat pentru promovarea în 

grad a unui consilier juridic angajat al Spitalului Municipal”Elena Beldiman”Bârlad; 

■ continuarea demersurilor necesare recuperării creanţei într-un dosar de insolvenţă 

corespunzător debitoarei SC GOSCOMLOC SA HUŞI S.R.L.; 

■ întocmirerea unui dosar de executare silită în vederea recuperării creanţei reprezentată de 

cheltuieli de judecată, în baza titlului executoriu reprezentat de Sentinţa civilă nr. 

185/CA/2013; 

■ participare la intocmire şi avizare a unui număr de peste 300 contracte (prestări servicii, 

achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări) sau acte adiţionale aferente; 

■ a soluţionat şi formulat raspuns la un numar de 15 petitii si contestatii adresate institutiei; 

■ participare la întâlnirile cu medicilor cu atribuţii în cadrul Programului Naţional de Diabet 

Zaharat; 

■ participare la întâlnirile regionale/naţionale cu tema “Întărirea asistenţei medicale 

comunitare. Provocări şi propuneri de îmbunătaţire a activităţii curente şi a cadrului 

legislativ” organizatǎ de Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS) în colaborare  

cu UNICEF România; 

■ formularea de recomandări şi propuneri de act normativ pentru activităţile de asistenţă 

medicală comunitară; 

■ formularea de propuneri la proiectul de modificare a Ordinului MS nr. 536/1997 pentru 

aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaa al populaiei, si a 

asigurat transmiterea cǎtre Ministerul Sǎnǎtǎţii; 

■ participarea la lucrările Comisiei pentru analiza îndeplinirii criteriilor minime obligatorii 

necesare pentru clasificarea în noua categorie solicitată de două unităţi sanitare cu paturi 

clasificate provizoriu cu plan de conformare, finalizate cu întocmirea şi transmiterea către 

Ministerul Sănătăţii a unui număr de 2 rapoarte privind analiza îndeplinirii criteriilor minime 

obligatorii necesare pentru  schimbarea categoriei de clasificare a Spitalului Municipal de 

Urgenţǎ ”Elena Beldiman ” Bârlad şi Spitalului de Urgenţǎ Vaslui; 

■ asigurarea implementării activităţilor asumate prin parteneriatul încheiat de instituţie pentru 

implementarea proiectului „UN VIITOR SĂNĂTOS”, iniţiat de Fundaţia Culturală Internaţional 

Romani Star, în parteneriat cu Instituţia Prefectului Judeţului Vaslui, DSP Vaslui şi APL.  

■ reprezentarea instituţiei şi asigurarea îndeplinirii atribuţiilor ce revin DSP Vaslui, conform 

Protocolului de colaborare privind înfiinţarea Grupului de intervenţie Rapidă în judeţul 

Vaslui: a contribuit la realizarea suportul de curs necesar instruirii personalului implicat în 
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acordarea serviciilor de asistenţǎ medicalǎ primarǎ (medici de familie) cu privire la 

importanţa prevenirii şi semnalǎrii situaţiilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului. 

■ formulare si comunicare catre MS a unui punct de vedere la o interpelare a ministrului 

sanatatii de catre un senator; 

■ consultanta si monitorizare in aplicarea unui numar de 75 sanctiuni contravenţionale la 

normele din domeniul sănătăţii publice. 

 

III. COMPARTIMENTUL  AUDIT PUBLIC INTERN 

In cursul anului 2013, Compartimentul de audit public intern din cadrul D.S.P Vaslui a 

executat doua misiuni de audit si trei actiuni de consiliere informala privind monitorizarea 

sistemului de control intern/managerial in cadrul institutiei precum si doua misiuni ad-hoc la 

solicitarea Serviciului de Investigare al Fraudelor. 

La Serviciul Judetean de Ambulanta Vaslui, prima misiune ce a vizat compartimentul de 

achizitii publice a avut ca obiective principale posibilitatea de a oferi asigurări că planul anual al 

achiziţiilor publice a fost încheiat în forma cerută de lege, selectarea şi derularea procedurilor de 

achiziţie au respectat prevederile legale, încheierea şi derularea contractelor s-au efectuat în 

conformitate cu legile şi reglementările în vigoare.  

Cea dea doua misiune s-a desfasurat la DSP Vaslui si s-a urmarit Gestiunea resurselor 

umane din cadrul institutiei. Scopul actiunii principale a fost de a oferi asigurări că dosarele 

candidaţilor la ocuparea posturilor, rapoartele de evaluare a performanţei profesionale, 

actualizarea dosarelor profesionale, utilizarea sistemului informatic folosit pentru gestiunea 

resurselor umane şi arhivarea documentelor.  

In ceea ce priveste misiunile ad-hoc s-au efectuat investigatii de specialitate la cererea 

Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui la Serviciul de Ambulanta Judetean.  

Pentru analiza si verificare, s-a folosit legislatia aflata in vigoare pentru fiecare misiune in 

parte, iar perioada supusa auditarii a fost cuprinsa de la 01.01.2012 la 31.12.2012. 

 

IV. COMPARTIMENTUL DE INFORMATICĂ ŞI STATISTICĂ 

Activitatea de statistica medicala s-a desfasurat conform prevederilor Legii 

nr.226/2003, privind organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania si a 

Regulamentului de functionare  a DSP. 

Compartimentul de statistică a verificat şi transmis la CNSISP-Bucuresti Sinteza Stării de 

Sănătate a populaţiei şi activităţii medico-sanitare pe an cu datele statistice din judeţul Vaslui, 

care are la baza dari de seama departamentale si centralizatoare specifice, datele statistice 
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colectate au fost verificate (logic si matematic), centralizate, si  transmise  la termenele prevazute 

in calendarul anual de predare a lucrarilor. 

Activităţi lunare: 

■ In baza protocolului dintre MS si Institutul National de Statistica  s-a  efectuat  codificarea  

buletinelor statistice de deces, de nascuti morti, s-au prelucrat si codificat: fisele de deces 

perinatal,  fisele de deces 0- 1 an,  fisele de deces 1- 4 ani,  fisele de deces mama prin 

cauza directa si indirecta; 

■ In colaborare cu serviciul de Medicina Legala, se prelucreaza si se inregistreaza in 

Registrul special de mortalitate speciala, decesele prin cauze violente. 

■ Se prelucreaza bazele de date cu: nascuti vii, decese generale si nascut morti, intocmindu-

se Aspectele demografice pe localitati si centralizate pe medii, centre si total, calculand si 

indicatorii de natalitate, mortalitate generala, sporul natural, mortalitatea infantila si 

mortinatalitate; 

■ Se culeg date privind bolile cronice, situatia gravidelor si unele aspecte de demografie 

pentru intocmirea Centralizatorului lunar; 

■ Se culeg datele si se centralizeaza bolile infectioase si parazitare ce sunt cuprinse in darile 

de seama lunare si trimestriale; 

Termenele de raportare nu au fost depasite. 

Concluzii: 

• Activitatea  de statistica  s-a desfasurat in conditii bune, conform fisei postului desi mai 

sunt unele probleme de raportare, intrucit nu toate unitatile sanitare raspund cu 

promptitudine solicitarilor noastre.  

• In perioadele de raportare obligatorie, in special la an, suntem nevoiti sa lucram si  peste 

programul de lucru.     

• Este necesara reintroducerea controlului operativ al evidentelor primare la nivelul 

unitatilor sanitare pentru a verifica exactitatea datelor transmise in darile de seama cat si 

sensibilizarea  conducerii unitatilor sanitare privind  calitatea lucrarilor si respectarea 

termenelor. 

I. INDICATORI  DEMOGRAFICI 

 

1. Natalitatea 2013-2012 

 

  Comparativ cu anul 2012, numarul nascutilor vii creste de la 4117 la 4796 si 

determina pentru anul 2013 o crestere a natalitatii de la 9,06 ‰  la 10,77 ‰. 
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  Anul 2012 Anul 2013 

 C. A. ‰ loc. C. A. ‰  loc. 

TOTAL GENERAL 4103 9.06 4796 10.77 
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2. Mortalitatea generala 2013-2012 

 

  Fata de anul 2012, numarul de decese generale scade de la 5210 la 4994 ceea ce 

determina si scaderea indicelui mortalitatii generale de la 11,50 ‰ in anul 2012 la 11,21 ‰ in 

anul 2013. 

  Anul 2012 Anul 2013 

 C. A. ‰ loc. C. A. ‰  loc. 

TOTAL GENERAL 5210 11.50 4994 11.21 
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3. Mortalitatea infantila 2013-2012 

 

  In anul 2013, mortalitatea infantila (decese sub un an la 1000 nascuti vii) scade de 

la 34 decese in anul 2012, respectiv 8,29  ‰ NV  la 28 decese in anul 2013 respectiv 5.84 ‰  

NV. Si pentru acest indicator in rural, valorile sunt mult mai ridicate decat in urban (24 decese 0-

1 an cu un indicator de 10,08  ‰ NV fata de  6 decese cu un indicator de 4,25  ‰ NV in urban in 

anul 2012 si in anul 2013, 22 decese 0-1 an cu un indicator de 8,47 ‰ NV  in rural fata de  4 

decese cu un indicator de 2,39 ‰ NV in urban. Valorile au crescut in rural si au scazut in urban. 

 

 Anul 2012 Anul 2013 

 Dec 0-1 an ‰ nascuti vii Dec 0-1 an ‰ nascuti vii 

TOTAL JUDET 30 7.91 26 6.09 

TOTAL URBAN-JUDET 6 4.25 4 2.39 

TOTAL RURAL-JUDET 24 10.08 22 8.47 

TOTAL-
EXTRATERITORIALI 4 12.90 2 3.82 

TOTAL GENERAL 34 8.29 28 5.84 
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4. Sporul natural 2013-2012 

 

  Sporul natural in anul 2013 se mentine in continuare negativ -0.44 ‰, fata de anul 

2012-2.41 ‰. 

 

 Anul 2012 Anul 2013 

 Diferenta NV SI DG ‰  loc. Diferenta NV SI DG ‰  loc. 

TOTAL GENERAL -1093 -2.41 -198 -0.44 
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  5. Decese materne 2013-2012 

    

In anul 2013 s-a inregistrat 1 deces matern. 

 

 

 Anul 2012 Anul 2013 

 CA %0 NV CA %0 NV 

TOTAL 0 0.00 1 0.21 

Prin  avort 0 0.00 0 0.00 

Prin risc obstetrical 0 0.00 1 0.21 

Prin cauze indirecte 0 0.00 0 0.00 

 

 

II. MORBIDITATE   
 

1. MORBIDITATEA (INCIDENTA) IN CABINETELE MEDICILOR DE FAMILIE  

 

Observam o scadere a incidentei generale in anul 2013 - 64922,89 %000 loc., fata de anul 

2012 - 69209,67 %000 loc. 

  2013 2012 

  C.A Indicator %000 loc. C.A Indicator  %000 loc. 

TOTAL 313598 69209.67 289199 64922.89 
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2. PREVALENTA IN CABINETELE MEDICILOR DE FAMILIE  

 
  Guşa simplă şi 

nodulară netoxică 
Diabet zaharat Tulburări 

mintale 
Epilepsie Boli hipertensive Cardiopatii 

ischemice 
Cord pulmo nar 

cronic 
Boli cerebro 
vasculare 

A 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Aflaţi 
1952 1994 10646 10824 7385 7753 2536 2653 37644 38458 19176 19507 507 506 3665 3766 

Intraţi     d.c.: 
137 197 804 854 812 3071 289 318 2956 3200 1599 1612 70 47 584 823 

Ieşiţi      din 
care: 95 95 626 650 444 1464 172 207 2142 1927 1268 1243 71 82 483 442 

Rămaşi în 
evidenţă 1994 2096 10824 11028 7753 9360 2653 2764 38458 39731 19507 19876 506 471 3766 4147 

Indici 
de,prevalenţă 0.44 0.47 2.39 2.48 1.71 2.10 0.59 0.62 8.49 8.92 4.31 4.46 0.11 0.11 0.83 0.93 
                 

-Continuare- 

  Boli pulmonare 
cronice obstructive 

Boală ulceroasa Ciroza si hepatita 
cronica 

Nefritopatii 

A 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Aflaţi 
8841 8983 7382 7420 12141 12227 1191 1214 

Intraţi     d.c.: 
811 1157 424 312 932 848 141 219 

Ieşiţi      din 
care: 669 778 386 542 846 737 118 169 

Rămaşi în 
evidenţă 8983 9362 7420 7190 12227 12338 1214 1264 

Indici 
de,prevalenţă 1.98 2.10 1.64 1.61 2.70 2.77 0.27 0.28 

 

La prevalenta, observam ca ponderea cea mai mare o au bolile aparatului cardio-vascular 

atat in anul 2013, cat si in anul 2012 (bolile hipertensive, cardiopatiile ischemice, etc.) urmate de 

bolile aparatului digestiv (ulcer, ciroza si hepatita cronica, etc.). 

 

 

3. MORBIDITATEA IN CABINETELE DE SPECIALITATE DIN AMBULATORIU 

 

Pentru anul 2013, se observa o scadere atat a incidentei prin TBC, cat si a prevalentei fata 

de anul 2012. Daca in anul 2012 au fost 335 cazuri noi cu un indicator de 73,93 %000 loc., in 

anul 2013, au scazut la 304 cu un indicator de 68,2 %000 loc. Iar la bolnavii ramasi in evidenta, 

de la 322-0,07 % loc. in anul 2012, la 261-0,06 % loc. in anul 2013. 

    

   Morbiditatea prin TBC 
 2012 2013 

 Cazuri 

noi 

Ramasi 

evidenta 

Cazuri 

noi 

Ramasi 

evidenta 

TOTAL 335 322 304 261 
URBAN 116 96 106 77 
RURAL 219 226 198 184 

 

Indicatori de morbiditate prin TBC 
 2012 2013 

 Indicator 

%000 loc 

Indicator 

% loc 

Indicator 

%000 loc 

Indicator 

% loc 

TOTAL 73.93 0.07 68.25 0.06 
URBAN 61.63 0.05 57.25 0.04 
RURAL 82.67 0.08 76.06 0.07 
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       Morbiditatea prin TUMORI   

                                   MALIGNE 
 2012 2013 

 Cazuri 

noi 

Ramasi 

evidenta 

Cazuri 

noi 

Ramasi 

evidenta 

TOTAL 1150 6723 1181 7016 
URBAN 480 3247 488 3391 
RURAL 670 3476 693 3625 

 

 

Indicatori de morbiditate prin TUMORI   

                                               MALIGNE 
 2012 2013 

 Indicator 

%000 loc 

Indicator 

% loc 

Indicator 

%000loc 

Indicator 

% loc 

TOTAL 253.80 1.49 265.12 1.57 
URBAN 255.06 1.73 263.57 1.83 
RURAL 252.91 1.31 266.23 1.39 

 

Aceeasi tendinta se mentine si la diabetul zaharat. Scaderea incidentei in anul 2013 -

949 comparativ cu anul 2012 - 957 si cresterea prevalentei in anul 2013 – 17595 - 3,95 % loc. 

comparativ cu anul 2012 – 16918 - 3,73 % loc. 

 

             Morbiditatea prin DIABET ZAHARAT si Indicatori de Morbiditate 

 

 Cifra absoluta Indicatori %000 locuitori 

 2012 2013 2012 2013 

Cazuri noi  957 949 211.20 213.04 
TOTAL RAMASI IN EVIDENTA 16918 17595 3.73 ‰ loc. 3.95 ‰ loc. 

URBAN 9254 9652 4.92 ‰ loc. 5.21 ‰ loc. 
RURAL 7664 7943 2.89 ‰ loc. 3.05 ‰ loc. 
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Se observa o crestere a incidentei prin tulburari mintale in anul 2013 comparativ cu 

anul 2012, si totodata a prevalentei in anul 2013 fata de anul 2012.Daca in anul 2012 au fost 

576 cazuri noi cu un indicator de 127,12 %000 loc., in anul 2013 au crescut la 587 cu un 

indicator de 131,78 %000 loc. Iar la bolnavii ramasi in evidenta au crescut de la 8403-1,85 % 

loc. in anul 2012, la 8964-2.01 % loc. in anul 2013. De retinut ca aceasta crestere a cazurilor 

ramase in evidenta se mentine mai mult pe rural decat pe urban atat in anul 2012, cat si in anul 

2013. 

Morbiditatea prin Tulburari Mintale                 Indicatori de morbiditate prin Tulburari Mintale 

 
 2012 2013 

 Cazuri 
noi 

Ramasi 
evidenta 

Cazuri 
noi 

Ramasi 
evidenta 

TOTAL 576 8403 587 8964 
URBAN 195 3758 188 3939 
RURAL 381 4645 399 5025 

 

 

         

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2012 2013

Total

Urban

Rural

 

Se observa o scadere a mortalitatii spitalizate in anul 2013 fata de anul 2012, de la 

79480 cazuri -175.41  ‰ loc. la 77584 cazuri-174.17 ‰ loc. 

 

4. MORBIDITATEA SPITALIZATA 

 

 2012 2013 
Sisteme si aparate Total 

cazuri 

‰ 

locuitori 

Total 

cazuri 

‰ 

locuitori 
-Total bolnavi 79480 175.41 77584 174.17 

Boli infectioase si parazitare 7898 17.43 7735 17.36 

Tumori maligne 2556 5.64 2459 5.52 

 2012 2013 

 Indicator 

%000loc 

Indicator 

% loc 

Indicator 

%000loc 

Indicator 

% loc 

TOTAL 127.12 1.85 131.78 2.01 
URBAN 103.62 1.99 101.54 2.13 
RURAL 143.82 1.75 153.28 1.93 
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Bolile ap. circulator,    din care: 10297 22.72 10643 23.89 

  - infarct acut al miocardului 93 0.20 80 0.18 
  - boli cerebro-vasculare 2117 4.67 2043 4.59 

Boli ap. respirator 11204 24.73 12099 27.16 

Boli ap. digestiv       8879 19.60 8261 18.55 

Bolile sist. osteo-articular, muşchilor şi ţes.conj. 2468 5.45 2555 5.74 

Traumatisme, otraviri   5932 13.09 5208 11.69 
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III.  MORTALITATEA  JUDETULUI VASLUI  2013 COMPARATIV CU 2012 

 

Diagnosticul TOTAL 2012 
%0 
locuitori TOTAL 2013 %0 locuitori 

TOTAL JUDET 5210 11.49 4994 11.21 

Boli infectioase si parazitare  53 0.11 53 
0.12 

 

Tumori maligne  904 1.99 900 2.02 

Diabet zaharat 33 0.07 35 0.08 

Tulburari mintale 10 0.02 8 0.02 

Boli ap.circulator din care: 3009 6.64 2861 6.42 

 -infarct miocard 216 0.48 204 0.46 

 -alte forme de card. ischemice 798 1.76 718 1.61 

 -boli cerebro-vasculare 1056 2.33 1177 2.64 

Boli ap. respirator din care: 405 0.89 374 0.84 

 -pneumonia 236 0.52 206 0.46 

 -BPOC 119 0.26 108 0.24 

Boli ap. digestiv din care: 412 0.90 366 3.29 

 -ciroza ficat 294 0.64 248 0.56 

Boli ap. genito-urinar 63 0.13 52 0.12 

Traumatisme, otraviri 241 0.53 227 0.51 
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IV. CONSULTAŢII  in unitati publice 

 
Cap.5  Numărul consultaţiilor ambulatorii acordate pacienţilor, în unităţile sanitare                2012  
 

 
 
Cap.5  Numărul consultaţiilor ambulatorii acordate pacienţilor, în unităţile sanitare                2013 

 

  Evidenţa gravidelor     2012 

Mediul 

R
ân

d
 

Nou intrate în evidenţă în cursul anului 

Scoase 

din 

evidenţă 

Rămase 

în 

evidenţă 

Total, 

Nou 

depistate 

total, 

Gravide 

cu risc 

Nou depistate după vârsta 

sarcinii 

Venite 

din alte 

teritorii 

din care: din care: Luna Luna Luna 

    I-III IV-V 

VI-

IX 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total 1 3139 3096 348 1712 853 531 43 3263 1317 

Urban 2 1217 1198 119 829 232 137 19 1257 558 

Rural 3 1922 1898 229 883 621 394 24 2006 759 

Nr. rând Tipuri de unităţi sanitare 
Total 

consultaţii 

din care, după 
domiciliul pacientului Nr. 

rând 
Tipuri de unităţi sanitare 

Total 
consultaţii 

din care, după 
domiciliul pacientului 

Urban Rural Urban Rural 

A B 1 2 3 A B 1 2 3 

1.  Total, din care: 1398241 675456 722785 15. Centre medicale de specialitate 0     

2.  
Spitale (inclusiv institute, centre 
medicale cu paturi), din care: 

193172 98561 94611 16. Ambulatorii de specialitate 0 0 0 

3.  - în camera de gardă şi UPU 131810 66424 65386 17. Ambulatorii integrate spitalelor 124588 69824 54764 

4.  Centre de sănătate cu paturi de spital 0     18. Cabinete stomatologice şcolare  0 0 0 

5.  Unităţi pt. persoanele cu handicap 0     19. Cabinete stomatologice studenţeşti 0 0 0 

6.  Sanatorii balneare 0     20. Cabinete stomatologice 25053 13671 11382 

7.  Dispensare medicale  6597 3308 3289 21. Societăţi stomatologice civile medicale 0 0 0 

8.  Cabinete medicale şcolare  0     22. Cabinete medicale de specialitate 1920 1584 336 

9.  Cabinete medicale studenţeşti 0     23. Societăţi civile medicale de specialitate 0 0 0 

10.  Cabinete de medicină generală 0     24. Centre de sănătate  0 0 0 

11.  Cabinete medicale de familie 1013955 471840 542115 25. Centre de transfuzie sanguină 5854 3852 2002 

12.  Societăţi medicale civile 0     26. Centre de sănătate mintală 27102 12816 14286 

13.  Policlinici 0     27. Alte tipuri de cabinete medicale 0 0 0 

14.  Centre de diagnostic şi tratament 0     28. Institute şi instituţii fără paturi* 0 0 0 

Nr. rând Tipuri de unităţi sanitare 
Total 

consultaţii 

din care, după domiciliul 
pacientului Nr. 

rând 
Tipuri de unităţi sanitare 

Total 
consultaţii 

din care, după domiciliul 
pacientului 

Urban Rural Urban Rural 

A B 1 2 3 A B 1 2 3 

1.  Total, din care: 1121352 430722 690630 15. Centre medicale de specialitate    

2.  
Spitale (inclusiv institute, centre 
medicale cu paturi), din care: 197056 96887 100169 16. Ambulatorii de specialitate    

3.  - în camera de gardă şi UPU 138522 66112 72410 17. Ambulatorii integrate spitalelor 144150 79117 65033 

4.  Centre de sănătate cu paturi de 
spital    

18. 
Cabinete stomatologice şcolare  

 
  

5.  Unităţi pt. persoanele cu handicap    19. Cabinete stomatologice studenţeşti    

6.  Sanatorii balneare    20. Cabinete stomatologice 10715 7756 2959 

7.  Dispensare medicale  7679 3706 3973 21. Societăţi stomatologice civile medicale    

8.  Cabinete medicale şcolare     22. Cabinete medicale de specialitate    

9.  Cabinete medicale studenţeşti    23. Societăţi civile medicale de specialitate 2915 0 2915 

10.  Cabinete de medicină generală    24. Centre de sănătate     

11.  Cabinete medicale de familie 735371 231320 504051 25. Centre de transfuzie sanguină 6548 4160 2388 

12.  Societăţi medicale civile    26. Centre de sănătate mintală 30548 15532 15016 

13.  Policlinici    27. Alte tipuri de cabinete medicale    

14.  Centre de diagnostic şi tratament    28. Institute şi instituţii fără paturi*    
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  Evidenţa gravidelor     2013 

Mediul 

R
ân

d
 

Nou intrate în evidenţă în cursul anului 

Scoase 

din 

evidenţă 

Rămase 

în 

evidenţă 

Total, 

Nou 

depistate 

total, 

Gravi

de cu 

risc 

Nou depistate după vârsta 

sarcinii 

Venite 

din alte 

teritorii 

din care: din care: Luna Luna Luna 

    I-III IV-V 

VI-

IX 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total 1 3057 3014 314 1709 832 473 43 3078 1296 

Urban 2 1249 1221 99 794 275 152 28 1231 576 

Rural 3 1808 1793 215 915 557 321 15 1847 720 

 

Evidenţa întreruperii cursului sarcinii in sistem public   

  2012 2013 

Specificare 

R
ân

d
 

Total întreruperi de sarcină 

după domiciliul  

Total întreruperi 

de sarcină 

  după domiciliul  

gravidei d.c. gravidei d.c. 

Urban Rural Urban Rural 

Total 1 708 252 456 803 300 503 

Întreruperea 

cursului sarcinii 
la cerere 2 176 65 111 203 66 137 

Avort incomplet 3 532 187 345 600 234 366 

Avort provocat 4 0 0 0 0 0 0 

 

 

Evidenţa întreruperii cursului sarcinii in sistem public   

  2012 2013 

Specificare 

R
ân

d
 

Total întreruperi de sarcină 

după domiciliul  

Total întreruperi 

de sarcină 

  după domiciliul  

gravidei d.c. gravidei d.c. 

Urban Rural Urban Rural 

Total 1 375 190 185 383 190 193 

Întreruperea 

cursului sarcinii 
la cerere 2 375 190 185 383 190 193 

Avort incomplet 3 0 0 0 0 0 0 

Avort provocat 4 0 0 0 0 0 0 

 

 

V. MISCAREA  BOLNAVILOR 

 
 2012 2011  

 

Aflaţi 
 

Bolnavi 

Om/zile 
spitalizare 
contabile 

INDICI 

Bolnavi 
rămaşi Rulaj Intrati 

Tranferaţi 
din alte 
secţii 

Tranferaţi 
in alte 
secţii 

Ieşiţi 

Utilizare          
paturilor 

Durata 
medie de 
spitalizare 

Mortalitatea 
în spitale 

Total din care: 

din 
rural 

decedaţi 

Total 1019 80359 21803 21803 80453 47370 787 596001 283.54 7.32 0.98 925 38.71 

U 1013 80169 21803 21803 80264 47189 785 592210 283.49 7.29 0.98 918 38.86 

R 6 190 0 0 189 181 2 3791 291.62 19.34 1.06 7 15.08 

              
 
 

 

 2012  
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2013 
 

Aflaţi 
 

Bolnavi 

Om/zile 
spitalizare 
contabile 

INDICI 

Bolnavi 
rămaşi Rulaj Intrati 

Tranferaţi 
din alte 
secţii 

Tranferaţi 
in alte 
secţii 

Ieşiţi 

Utilizare          
paturilor 

Durata 
medie de 
spitalizare 

Mortalitatea 
în spitale 

Total din care: 

din 
rural 

decedaţi 

Total 925 78302 22103 22103 78341 46200 816 572277 272.28 7.22 1.04 884 37.70 

U 918 78109 22103 22103 78148 46020 813 568573 272.20 7.19 1.04 877 37.83 

R 7 193 0 0 193 180 3 3704 284.92 18.52 1.55 7 15.38 

 

ACTIVITATEA STATIEI DE SALVARE  2012 

Nr.autosanitare 

la sfârşit de an 

Ore 

rulaj 

Nr. Km 

parcurşi 

Nr. solicitări Nr. pacienţi 

Total 

din 

care: Realizate  Transportaţi  

Asistaţi 

la locul 

solicitării  

46 60736 2265527 53025 51496 47699 3797 

       
 

ACTIVITATEA STATIEI DE SALVARE  2013 

Nr.autosanitare 

la sfârşit de an 

Ore 

rulaj 

Nr. Km 

parcurşi 

Nr. solicitări Nr. pacienţi 

Total 

din 

care: Realizate  Transportaţi  

Asistaţi 

la locul 

solicitării  

42 48074 2258917 52476 52146 47944 4202 

 

2012 Numărul personalului existent la sfârşitul anului in sistemul public 

Nr. 
rând 

Categorii de personal  Total 
din care: 

femei 

A B 1 2 

1.  Medici (exclusiv dentiști) 480 330 

2.  
din rd. 1 

medici de familie 136 136 

3.  medici rezidenți 160 108 

4.  Medici dentiști 48 35 

5.     din rd. 4 medici dentiști rezidenți 0 0 

6.  Farmaciști 11 11 

7.     din rd. 6 farmaciști rezidenți 3 3 

8.  Fiziokinetoterapeuți cu studii superioare   

9.     din rd. 8 fizioterapeuți   

10.  Asistenți  medicali cu studii superioare 68 63 

11.     din rd. 10 asistenți obstetrică-ginecologie (moaşe) 4 4 

12.  Alt personal sanitar cu studii superioare 52 43 

13.  Alt personal cu studii superioare 88 56 

14.  Personal sanitar mediu 1430 1307 

15. 7    din rd. 14 total asistenți medicali 1346 1248 

16.  

  din rd. 15 

asistenți obstetrică-ginecologie (moaşe) 1430 1307 

17.  asistenți fiziokinetoterapeuți 63 63 

18.   din rd. 17 
asistenți 
fizioterapeuți 

  

19.  Personal sanitar auxiliar 795 621 

20.  Alt personal mediu angajat 295 109 



17 

 

 

2013  Numărul personalului existent la sfârşitul anului in sistemul public 

Nr. 
rând 

Categorii de personal  Total 
din care: 

femei 

A B 1 2 

1.  Medici (exclusiv dentiști) 477 330 

2.  
din rd. 1 

medici de familie 133 92 

3.  medici rezidenți 138 98 

4.  Medici dentiști 50 34 

5.     din rd. 4 medici dentiști rezidenți   

6.  Farmaciști 11 11 

7.     din rd. 6 farmaciști rezidenți 3 3 

8.  Fiziokinetoterapeuți cu studii superioare   

9.     din rd. 8 fizioterapeuți   

10.  Asistenți  medicali cu studii superioare 68 63 

11.     din rd. 10 asistenți obstetrică-ginecologie (moaşe) 4 4 

12.  Alt personal sanitar cu studii superioare 52 43 

13.  Alt personal cu studii superioare 88 56 

14.  Personal sanitar mediu 1430 1307 

15.     din rd. 14 total asistenți medicali 1346 1248 

16.  

  din rd. 15 

asistenți obstetrică-ginecologie (moaşe) 63 63 

17.  asistenți fiziokinetoterapeuți   

18.   din rd. 17 
asistenți 
fizioterapeuți 

  

19.  Personal sanitar auxiliar 795 621 

20.  Alt personal mediu angajat 295 109 

 

 

 

V. COMPARTIMENTUL DE AVIZE SI AUTORIZARE 

În anul 2013, au fost solicitate 524  înregistrări, din care: 

 autorizaţii sanitare de funcţionare cu referat de evaluare: 80 

 autorizaţii sanitare de funcţionare cu declaraţie pe propria răspundere: 74 

 asistenţă de specialitate: 42 

 certificate de conformitate: 8 

 viză autorizaţii sanitare de funcţionare: 43 

 negaţii: 269 

 notificarea conformităţii pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire a 

obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei: 8 

 

REŢEA SCOLARĂ 2013 - 2014 CU ASF  

Nr. 
crt. 

 Tip unitate de 
învământ 

Nr. total unităţi 
de învâţământ 

Unităţi cu 
ASF 

Grad de 
autorizare % 

1 GRADINITE 360 189 52,50 

2 SCOLI 362 226 62,43 
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3 LICEE 20 16 80,00 

4 COLEGII 6 6 100,00 

5 POSTILCEALE 4 3 75,00 

6 CENTRE SCOLARE 3 3 100,00 

  TOTAL 755 443 58,68 

 

 

VI. DEPARTAMENTUL DE SUPRAVEGHERE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ cu 

următoarele compartimente: 

A. COMPARTIMENTUL DE SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICĂ ŞI CONTROL 

BOLI TRANSMISIBILE  

La nivelul Compartimentului de epidemiologie şi control al bolilor transmisibile s-au 

derulat activităţi specifice din cadrul programelor naţionale şi teritoriale de sănătate publică 

din domeniul bolilor transmisibile, în vederea realizării obiectivelor angajate prin programele 

şi strategiile naţionale şi locale. 

 

1. Realizarea imunizărilor conform calendarului naţional de vaccinare 

 În vederea protejării sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi 

prevenite prin vaccinare, activitatea compartimentului de epidemiologie şi control al bolilor 

transmisibile s-a concretizat prin urmatoarele activităţi: 

a) În anul 2013 achiziţionarea vaccinurilor şi a materialelor sanitare necesare 

administrării acestora s-a făcut la nivel naţional. În urma repartizării de catre Ministerul 

Sănătăţii  acestea au fost transportate la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui cu 

mijloace auto proprii, în condiţii de respectare a lanţului de frig . 

 b) Depozitarea, transportul şi distribuţia vaccinurilor la nivel local  

 Vaccinurile sunt depozitate în camera frigorifică şi în lăzi frigorifice de unde s-au 

distribuit medicilor de familie şi reţelei de medicină şcolară, lunar, în funcţie de campaniile 

lunare de vaccinare a populaţiei conform cu PNI. 

 D.S.P. Vaslui are în dotare o camera frigorifică cu capacitatea de 5 m³, 6 lăzi 

frigorifice cu capacitatea de 200 l şi o ladă frigorifică cu capacitatea de 100 l. Pentru camera 

frigorifică nu există contract de service (lipseşte firma specializată). Există generator electric, 

astfel că nu au existat disfuncţionalităţi legate de  întreruperea furnizării energiei electrice. 

            c) Realizarea imunizărilor conform calendarului de imunizări 

 În cursul anului 2013 au fost administrate un număr de: 

■ 3332 doze vaccin Hepatita B; 

■ 6742 doze vaccin DTP-VPI-Hib; 
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■ 3835 doze vaccin ROR; 

■ 3375  doze vaccin BCG; 

■ 119 doze vaccin DTPa; 

■ 6795 doze vaccin DTP-VPI-HB-Hib. 

            În campanile şcolare au fost administrate: 

■ Vaccin VPI la elevii din clasa pregătitoare şi clasa a- II a =9010 doze; 

■ Vaccin ROR la elevii din clasele a-I-a si a-II-a =7478 doze; 

■ Vaccin dT la elevii din clasele a-IX-a si a-X-a= 7854 doze. 

d) Monitorizarea programului – se face lunar, conform actelor normative în vigoare. 

Majoritatea medicilor de familie au introdus vaccinarile in RENV. 

 S-au constatat urmatoarele: 

■ creşterea numarului de aparţinători care refuză vaccinarea copiilor; 

■ existenţa de persoane/organizaţii care desfaşoară campanii antivaccinare; 

■ campaniile de vaccinare şcolară în mediul urban se desfăşoară cu dificultate din cauza 

reţelei de medicină şcolară care este deficitară; considerăm că această disfuncţionalitate 

ar fi eliminată dacă imunizarea copiilor de vârstă şcolară s-ar efectua de către medicii de 

familie (fiecare medic de familie să-şi imunizeze copiii de vârstă şcolară cuprinşi pe 

listele de capitaţie). 

■ În anul 2013 s-a lucrat intens la realizarea unei baze de date corecte pentru RENV, în 

acest sens realizându-se ştergerea dublurilor existente în program , instruirea continuă a 

medicilor de familie privind modalitatea de introducere corecta a datelor precum şi 

informarea acestora cu privire la modificarile apărute în aplicaţie în anul 2013. 

 

 

e) Realizarea anchetelor de acoperire vaccinală 

 În luna februarie 2013 s-a efectuat ancheta de acoperire vaccinală la copiii născuţi în 

luna iulie 2011. Rezultatele anchetei sunt următoarele: 

● în mediul urban 

- acoperire vaccinală BCG = 98.3 %;       

- acoperire vaccinală HB = 94.2 %; 

- acoperire vaccinală AP = 85.2 %; 

- acoperire vaccinală DTP = 85.2 %; 

- acoperire vaccinală ROR = 95.9  %. 

- acoperire vaccinală Hib = 85.2% 

● în mediul rural 

- acoperire vaccinală BCG = 99.5 %; 

- acoperire vaccinală HB = 94.9  %; 

- acoperire vaccinală AP = 87.8  %; 

- acoperire vaccinală DTP = 87.8 %; 

- acoperire vaccinală ROR = 94.5 %. 

- acoperire vaccinală Hib = 87.8 % 
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Fig.1 Ancheta de acoperire vaccinală pentru copiii născuţi in luna iulie 2011 

 

 În luna august 2013 s-a efectuat anchetă de acoperire vaccinală: 

1. Pentru  copiii născuţi în luna iulie 2011 rezultatele anchetei sunt următoarele: 

 

 în mediul urban 

- acoperire vaccinală BCG = 97.6 %;       

- acoperire vaccinală HB = 95.2 %; 

- acoperire vaccinală AP = 88.1 %; 

- acoperire vaccinală DTP = 88.1 %; 

- acoperire vaccinală ROR = 93.9 %. 

-acoperire vaccinală Hib=88.1% 

● în mediul rural 

- acoperire vaccinală BCG = 100 %; 

- acoperire vaccinală HB = 97 %; 

- acoperire vaccinală AP = 92.9 %; 

- acoperire vaccinală DTP = 92.9 %; 

- acoperire vaccinală ROR = 95.4 %. 

-acoperire vaccinală Hib=92.9% 
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Fig. 2 Ancheta de acoperire vaccinală pentru copiii născuţi in luna iulie 2011 
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Concluzia anchetei: 

 

            Constatăm îmbunătăţirea acoperirii vaccinale în timp la copiii nascuţi în luna  

iulie 2011.Nu s-a putut realiza o acoperire vaccinală de peste 95% datorită refuzului 

aparţinătorilor de a-şi imuniza copii şi a disfuncţionalităţilor în aprovizionarea cu vaccin 

care se achiziţionează la nivel naţional. 

 

2.  Pentru  copiii născuţi în luna iulie 2012  rezultatele anchetei sunt următoarele: 

 

● în mediul urban 

- acoperire vaccinalăBCG = 97.2 %;       

- acoperire vaccinală HB = 88.8  %; 

- acoperire vaccinală AP = 71.2 %; 

- acoperire vaccinală DTP = 71.2  %; 

- acoperire vaccinală ROR = 77.7 % 

-acoperire vaccinală Hib=71.2 % 

 

● în mediul rural 

- acoperire vaccinală BCG = 96.8 %; 

- acoperire vaccinală HB = 87.8 %; 

- acoperire vaccinală AP = 69.2 %; 

- acoperire vaccinală DTP = 69.2 %; 

- acoperire vaccinală ROR = 72.3 %. 

-acoperire vaccinală Hib=69.2% 
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Fig. 3 Ancheta de acoperire vaccinală pentru copiii născuţi în luna iulie 2012 

 

            Nu s-a putut realiza o acoperire vaccinală de peste 95% datorită refuzului aparţinătorilor 

de a-şi imuniza copii şi a disfuncţionalităţilor în aprovizionarea cu vaccin care se achiziţionează 

la nivel naţional. 

 

 f) Instruirea personalului medical şi a mediatorilor sanitari cu privire la modul de 

realizare şi raportare a vaccinărilor şi a RAPI 

 Lunar şi înaintea campaniilor şcolare de vaccinare au fost efectuate instruiri în cadrul 

şedinţelor cu medicii de familie şi au fost distribuite, odată cu livrarea vaccinului, instrucţiuni 

scrise. 

 În cursul anului 2013 au fost raportate 2 cazuri de RAPI. 

 

Propuneri de îmbunătăţire a activităţilor şi evaluarea impactului asupra stării de sănătate 

a populaţiei: 

■  asigurarea verificării camerei frigorifice cu o firmă specializată; 

■ aprovizionarea ritmică cu vaccinuri astfel încât să nu mai existe perioade mai lungi sau mai 

scurte de timp în care vaccinul lipseşte, recuperarea vaccinărilor realizându-se foarte greu; 

■ lipsa vaccinurilor poate duce la o incidenţă crescută a bolilor transmisibile prin vaccinare;  

■ desfăşurarea de campanii susţinute pentru promovarea  eficienţei vaccinărilor. 

 

2. Programul naţional de supraveghere şi control al  bolilor 

transmisibile prioritare 

             În cursul anului 2013 au fost înregistrate în registrul unic 320 de fişe unice. Fişele au fost 

trimise la CRSP Iaşi.  
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            Activităţile propuse au fost realizate; 

            Finanţarea programului a fost suficientă; 

            S-a înregistrat un focar de TIA cu 4 cazuri (din care 4 spitalizaţi) – agent etiologic 

incriminat Salmonella grup D; 

            S-au înregistrat 12 focare de varicelă totalizând 173 de cazuri. 

            Urmare a epidemiei de rubeola/rujeola care a evoluat 2011-2012, în anul 2013 s-au 

înregistrat 3 cazuri de sindrom rubeolic congenital. 

            A fost confirmat un caz de tuse convulsivă la un copil în vârstă de  8 luni; aparţinătorii au 

refuzat încă de la naştere administrarea oricărui vaccin.      

            S-a intervenit împreună cu reţeaua de pneumoftiziologie într-un focar de TBC apărut la  

Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap Huşi. 

            Nu s-au înregistrat situaţii de urgentă care să necesite intervenţia noastră. 

Activităţi desfăşurate la nivelul D.S.P. Vaslui cu privire la infecţiile cu transmitere 

sexuală: 

- testarea serologică a gravidelor care s-au prezentat la laboratorul nostru, în vederea 

depistării infecţiei luetice; 

- asigurarea diagnosticului serologic al infecţiei luetice pentru persoanele care nu sunt 

asigurate; 

 

In cursul anului 2013 au fost depistate: 

- 45 cazuri sifilis; 

- 84 cazuri gonoree. 

Incidenţa cazurilor a fost predominantă la grupa de vârstă 15-64 de ani 
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Fig. 4 Repartiţia pe grupe de vârstă a cazurilor de sifilis 

 

Repartiţia în funcţie de  mediul  de viaţă este următoarea: 

- 44.44 %  în mediul urban; 



 24 

- 55.56  % în mediul rural. 

 

Se constată o incidenţă crescută a cazurilor de sifilis în mediul rural 
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Fig. 5 Repartiţia cazurilor de sifilis în funcţie de mediul de viaţă 

 Repartiţia cazurilor de sifilis pe sexe: 

- 60 % sex masculin; 

- 40 % sex feminin. 

      Se observă o incidenţă crescută a cazurilor de sifilis la sexul masculin 
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Fig. 6 Repartiţia cazurilor de sifilis pe sexe 
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Fig. 7 Repartiţia cazurilor de sifilis pe trimestre 

 

 

       Adresabilitatea gravidelor pentru testare în laboratorul DSP este foarte redusă. 

       Nu s-au înregistrat focare de sifilis şi nu s-a înregistrat nici un caz de sifilis congenital . 
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Propuneri de îmbunătăţire a activităţilor şi evaluarea impactului asupra stării de sănătate 

a populaţiei: 

■ implicarea medicilor de familie în ceea ce priveşte evaluarea statusului femeii gravide; 

■ deblocarea posturilor vacante din sistemul sanitar şi încadrarea de personal cu studii medii în 

cabinetele DV pentru efectuarea anchetelor epidemiologice la cabinet şi în teritoriu; 

■ toate testările pentru depistarea infecţiei luetice la gravide să fie efectuate în laboratorul 

DSP; 

■ organizarea de campanii de informare a populaţiei cu privire la testarea gratuită în 

laboratorul DSP; 

În cursul anului 2013 au fost depistate 84 de cazuri de gonoree, repartiţia pe mediul de 

viată fiind  următoarea: 

- mediul urban 57 cazuri 

- mediul rural 27 cazuri 
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Fig. 8 Repartiţia cazurilor de gonoree în funcţie de mediul de viaţă 

 

 

Se observă o incidenţă crescută a cazurilor de gonoreee în mediul urban 

Cea mai mare incidenţă a cazurilor de gonoreee se înregistrează la grupa de vârstă 15-64 de ani 

(97.62%) 
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Fig. 9 Repartiţia cazurilor de gonoree pe grupe de vârstă 

 

 

83.34  % din numărul total de cazuri au fost persoane de sex masculin 
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Fig. 10 Repartiţia cazurilor de gonoree pe sexe 
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Fig. 11 Repartiţia cazurilor de gonoree pe trimestre 

 

          Comparativ cu anul 2012 se constată o creştere semnificativă  a incidenţei cazurilor de 

gonoree.  
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Fig. 12 Studiu statistic comparativ 2012-2013 sifilis şi gonoree 
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3. Supravegherea şi controlul  infecţiei HIV 

                  Au fost distribuite către maternităţi teste rapide HIV şi în cursul anului 2013 au fost 

testate 2212 gravide. 

         Au fost înregistrate 6 cazuri noi de infecţie HIV şi s-a efectuat ancheta epidemiologica în 

aceste 6 cazuri. 

         În laboratorul DSP Vaslui au fost testate HIV prin metoda ELISA 476 

persoane.Adresabilitatea către DSP a femeilor însărcinate a fost extrem de scăzută. 

         La sfârşitul anului 2013 se aflau în evidenţa DSP 64 persoane cu infecţie HIV şi 67 

persoane cu boala manifestă SIDA 

 

Propuneri de îmbunătăţire a activităţilor şi evaluarea impactului asupra stării de sănătate 

a populaţiei: 

■ toate testările HIV pentru persoanele  din grupele de risc să fie efectuate în laboratorul DSP;  

■ testare gratuită a tuturor persoanelor care solicită testare pentru infecţia HIV/SIDA; 

■ implicarea conducerii unor instituţii (Penitenciar, Poliţie, etc.) în vederea testării grupelor de 

risc (deţinuţi, persoane care practică sexul comercial, etc.); 

■ obligativitatea testării  pentru HIV/SIDA la angajare şi pentru controlul medical periodic, 

indiferent de domeniul de activitate; 

■ angajare de personal care sa efectueze consilierea pre si post-testare (lucru solicitat şi de 

către coordonatorul judeţean al subprogramului TBC); 

■ acreditarea laboratorului de serologie – procedură demarată. 

 

4. Prevenirea, supravegherea şi controlul tuberculozei 

Obiective şi activităţi propuse: 

■ controlul simptomaticilor, contacţilor şi altor grupe la risc pentru depistarea cazurilor de 

Tuberculoză din teritoriul arondat; 

■ chimioprofilaxia persoanelor la risc; 

■ asigurarea evidenţei active a pacienţilor cu TB şi transmiterea datelor către terţi conform 

reglementărilor în vigoare; 

■ supervizarea teritoriului de către medicii pneumologi; 

■ vizite de supervizare ale coordonatorului tehnic judeţean; 

■ activităţi de informare, educare şi comunicare; 

■ pregatirea personalului medical pentru aplicarea prevederilor programului.  

 

Stadiul realizării obiectivelor şi activităţilor propuse: 

■ numărul persoanelor examinate pentru depistarea cazurilor de infecţie/îmbolnăvire de TB 

=8784  
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■ număr persoane care au beneficiat de chimoprofilaxie = 436 

■ număr IDR cu PPD efectuate =419 

■ procentul cazurilor noi de TB cu anchetă epidemiologică efectuate din totalul cazurilor noi 

înregistrate =100% 

■ procentul persoanelor cu chimioprofilaxie din cele cu indicaţie pentru chimioprofilaxie 

=90.21% 

Propuneri de îmbunătăţire a activităţilor şi evaluarea impactului asupra stării de sănătate 

a populaţiei: 

■ implicarea medicilor de familie şi a autorităţilor locale în mobilizarea bolnavilor la control, 

în administrarea tratamentului tuberculostatic şi în mobilizarea contacţilor cazurilor pentru 

investigaţii clinice şi paraclinice; 

■ suplimentarea bugetului alocat, luând în considerare creşterea preţului tuberculinei, precum 

şi a carburanţilor; 

■ achiziţionarea tuberculinei la nivel naţional (implementarea acestui lucru ar duce la 

diminuarea pretului de achizitie); 

■ asigurarea cu personal superior şi mediu a întregii reţele de pneumoftiziologie din judeţ; 

■ recuperarea abandonului terapeutic cu sprijinul asistenţilor comunitari şi a mediatorilor 

sanitari; 

■ realizarea unui program informatic care să faciliteze prelucrarea datelor, atât pe prevenţie cât 

şi pe curativ . 

 

5. Supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale 

Programul de supraveghere nosocomială s-a desfăşurat în sistem de rutină în cele patru 

unităţi sanitare cu paturi din judeţ. 

S-au desfăşurat urmatoarele activităţi: 

  a. centralizarea şi analizarea datelor de supraveghere a infecţiilor nosocomiale din unităţile 

sanitare; 

b. transmiterea datelor centralizat, numeric şi pe tip de afecţiuni, către CRSP Iaşi şi CNSCBT; 

c. instruirea profesională a cadrelor sanitare.  

Nu s-au înregistrat focare, toate cazurile au fost cazuri izolate. 

S-au înregistrat 44 cazuri din care: 

          - secţii pediatrie = 11;                         - secţii chirurgie = 4; 

          - sectii neurologie = 1                         - secţii nou-născuţi = 14; 

          - alte secţii = 10                                  - secţii obstetrică = 4; 
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Fig. 13 Repartiţia pe secţii a infecţiilor nosocomiale 
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Fig. 14 Studiu statistic comparativ 2012-2013 al evoluţiei infecţiilor nosocomiale pe secţii 

 

 Repartiţia infecţiilor nosocomiale pe cauze a fost: 

- septicemia = 1; 

- respiratorii = 6; 

- digestive = 13; 

- urinare = 2; 

- organe genitale = 3; 

- cutanate = 11; 

- plagă chirurgicală = 5; 

- altele =3 
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Fig. 15 Repartiţia pe cauze a infecţiilor nosocomiale 
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Fig. 16 Studiu statistic comparativ 2012-2013 al evoluţiei infecţiilor nosocomiale pe cauze 

 

Propuneri de îmbunătăţire a activităţilor şi evaluarea impactului asupra stării de 

sănătate a populaţiei: 

■ Instruirea periodică a personalului medical în vederea unei mai atente supravegheri, 

      depistări şi declarări a infecţiilor apărute în cursul spitalizării pacienţilor. 

 

 

B. COMPARTIMENTUL DE EVALUARE A FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE 

VIAŢĂ ŞI MUNCĂ  

B.1.  Activităţile compartimentului Igiena Mediului şi Alimentaţiei se desfăşoară în  

cadrul   PN II -  Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de 

viaţă şi muncă. 

                Activităţi derulate de Compartimentul IGIENA ALIMENTAŢIEI în 2013, în cadrul 

Subprogramul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate 

factorilor de risc alimentari şi de nutriţie. 

Obiectiv: Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari. 

1. Monitorizarea consumului de aditivi alimentari 

 Activitatea de monitorizarea consumului de aditivi alimentari a avut drept obiective:  

 - determinarea cantitativă a coloranţilor sintetici din băuturi nealcoolice şi alcoolice puse 

pe piaţa internă prin identificarea şi dozarea unor coloranţi sintetici utilizaţi în reţeta de fabricaţie 

a acestor produse - prin  determinarea cantitativă a coloranţilor sintetici din: - băuturi nealcoolice 

(concentrate, răcoritoare, energizante). 

 Număr unităţi luate în studiu: 1 (o unitate reprezentativă de băuturi răcoritoare – SC 

Agrimold Company SRL Vaslui. 

 Număr probe analizate: 4  

 Probele de băuturi răcoritoare carbogazoasă, au fost prelevate în cursul lunii august, fiind 

trimise pentru analiză la Laboratorul de Igiena Alimentaţiei şi Nutriţiei din cadrul CRSP Cluj. 



 31 

Concluziile analizelor de laborator au arătat că probele sunt corespunzătoare, încadrându-se în 

limitele admisibile, conform Ordin M.S. nr. 438/2002. 

2. Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare 

 Activitatea de monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare a avut ca obiectiv principal 

identificarea unitatilor de profil suplimente alimentare, identificarea compoziţiei suplimentelor 

alimentare în funcţie de categoria de consumatori - copii, sportivi, gravide etc.  identificarea 

aditivilor din suplimentele alimentare destinate copiilor şi analiza Pb şi Cd din probele de 

suplimente alimentare prelevate pentru a asigura consumatorilor produse sigure provenite fie din 

producţia autohtonă fie din import. 

 Număr unităţi luate în supraveghere pentru sinteză: 4 (2 de distribuţie şi 2 depozite 

specifice, reprezentative). 

 Număr suplimente alimentare catagrafiate în vederea identificarea compoziţiei în funcţie 

de categoria de consumatori: 92, de la producătorii interni  şi externi: 

 - 51 suplimente alimentare destinate copiilor, 

 - 19 suplimente alimentare destinate sportivilor, 

 - 22 suplimente alimentare pentr gravide. 

 Identificarea aditivilor din suplimentele alimentare destinate copiilor: 26  

 Prelevarea suplimentelor alimentare, respectiv 4 tipuri, a fost efectuată de inspectorii din 

cadrul serviciului de control în sănătate publică, pentru  analize toxicologice – metale grele, 

determinări de Pb şi Cd, ce au fost trimise la Laboratorul CRSP Timişoara.  

 Concluziile analizelor de laborator au arătat că probele sunt corespunzătoare, încadrându-

se în limitele admisibile.     

 Menţionăm  că pe teritoriul judeţului Vaslui nu funcţionează nicio unitatate de producţie, 

de distribuţie sau unităţi de desfacere de profil a suplimentelor alimentare. Singurele produse de 

tipul suplimente alimentare găsite în teritoriu, sunt comercializate doar în cateva unităţi 

alimentare reprezentative.   

3. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii  

 Activitatea de monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii a avut drept scop:  

 - supravegherea produselor şi ingredientelor alimentare tratate cu radiaţii ionizante, aflate 

pe piata de desfacere din Romania, în vederea respectării legislaţiei comunitare şi naţionale din 

domeniu, pentru asigurarea securităţii alimentare şi protejarea consumatorilor;  

 - verificarea etichetării şi detectarea iradierii la unele produse   alimentare de pe piaţa 

românească, provenite din ţări terţe; 

 - recoltarea unor probe din unele categorii alimentare: plante aromatice uscate, 

condimente, ingrediente vegetale uscate, suplimente alimentare vegetale, provenite din import 

(state ne-membre UE, în special asiatice) în vederea analizei detecţiei iradierii;  

 - evaluarea condiţiilor igienico-sanitare în unităţile selectate pentru control.   
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 În acest scop au fost catagrafiate unităţile de desfacere mari, gen supermarket-uri, a 

condimentelor, plantelor aromatice uscate, ingredientelor vegetale uscate şi a suplimentelor 

alimentare sub formă de pulbere, pentru verificarea documentaţiei şi verificarea etichetării, dacă 

este menţionat tratamentul cu radiaţii ionizante. 

 Număr unităţi de desfacere luate în studiu: 4 

 Număr produse alimentare provenite din import, condimente şi plante aromatice uscate  

catagrafiate: 52, din care o probă de condiment, din import, a fost trimisă spre analiză la INC-

DFIN Horia Hulubei, Centrul de Iradieri Tehnologice IRASM (Laboratorul de Încercări Fizico-

Chimice), localitatea Măgurele, judeţul Ilfov. Nu am primit rezultatul de laborator pentru proba 

analizată. 

 În urma controalelor e într-un număr reprezentativ de unităţi alimentare de desfacere din 

judeţul Vaslui, nu au fost înregistrate neconformităţi în ceea ce priveşte etichetarea produselor 

alimentare luate în studiu. 

4.  Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe 

 Activitatea de monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe a avut 

ca obiectiv principal:  

 - identificarea şi catalogarea alimentelor cu adaos pe categorii de alimente, consemnarea 

cantităţilor de vitamine, minerale şi alte substanţe adăugate, cu verificarea lor pe site-ul MS dacă 

alimentele identificate şi catalogate sunt notificate pentru a identifica alimentele cu adaos  

nenotificate. În acest scop am urmărit catalogarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale sau 

alte substanţe, cu referire la forma chimică a vitaminelor şi mineralelor cât şi cantităţile pentru 

fiecare ingredient adăugat, fiind vizate 45 de diferite produse de panificaţie (cereale şi produse 

pe bază de cereale): 22; sucurile de fructe şi /sau legume, nectar: 10; produse lactate: 8; băuturi 

energizante: 5.  

 - completarea  a 100 chestionare pentru obţinerea de date privind consumul de alimente 

cu adaos de vitamine şi minerale la nivel naţional pe categorii de vârstă;  dacă au survenit 

modificări în obiceiurile alimentare la nivel naţional. Au fost luate în studiu un număr de 500 de 

persoane în mediul urban (25 femei şi 25 bărbaţi) şi 50 de persoane în mediul rural (25 femei şi 

25 bărbaţi). 

 Tabelarea şi raportarea datelor obţinute  au fost trimise la CRSP Timişoara. 

5.  Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consum uman 

 Activitatea de monitorizare a nivelului de iod din sarea iodată pentru consum uman, a 

avut drept scop protejarea populaţiei împotriva riscurilor legate de carenţa iodată şi s-a desfăşurat 

prin  controlul sării iodate în depozite de distribuţie (depozite en-gros), în unităţi de ambalare, în 

reţeaua de desfacere (supermarket-uri, magazine alimentare ), în unităţi de industrie de 

panificaţie ( secţii de panificaţie, brutării ) şi în unităţi de alimentaţie publică şi colectivă, 

urmărindu-se dacă modul de ambalare, etichetare, calitatea sării şi concentraţia iodului 
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(conţinutul în iodat de potasiu – KIO3 şi conţiutul de iod total), sunt corespunzatoare normelor în 

vigoare (H.G. nr. 1904/22.12.2006). 

 Număr probe de sare iodată recoltată de la producătorii interni  şi externi:45  

 Număr analize fizico-chimice : 90 

 Probele de sare iodată au fost recoltate trimestrial din: depozite de distribuţie, unităţi 

comerciale, unităţi de ambalare,  unităţi de fabricare pâine şi unităţi de alimentaţie publică şi 

colectivă. 

6. Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinaţie nutriţională 

specială 

 Activitatea de evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinaţie 

nutriţională specială, inclusiv a reziduurilor de pesticide, a avut drept scop protejarea populaţiei 

împotriva efectelor datorate consumului inadecvat, depistarea precoce şi înlăturarea sau limitarea 

factorilor de risc care ar putea modifica securitatea şi siguranţa acestui tip de produse.  

 Au fost trimise spre analiză: 

 - la CRSP Iaşi: 1 probă, pentru analiza parametrilor microbiologici: Listeria 

monocytogenes, Salmonella spp. şi Enterobacter sakazakii, din preparate pentru sugari 

(formulele de început deshidratate ). 

 - la C.R.S.P. Bucureşti: 1 probă pentru determinarea de rezidii de pesticide organo-

clorurate din alimentele pe bază de cereale prelucrate şi alimente pentru sugari şi copii de vârstă 

mică.  

 - la DSP Vaslui: 1 probă, pentru determinarea nivelului de nitraţi, din preparate pentru 

sugari (formulele de început deshidratate).  

 - la C.R.S.P. Cluj: 3 probe de aliment cu destinaţie nutriţională specială pentru 

determinarea determinarea nivelurilor de Pb, Cd, Al şi Sn, din preparatele pentru sugari (formule 

de început şi de continuare) şi alimente pentru copii destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică 

(baby food). 

 Concluziile analizelor de laborator au arătat că probele corespund: - limitelor maxime 

admise de reziduuri de pesticide; - limitelor maxime admise de nitraţi şi metale grele şi 

corespunzătoare din punct de vedere microbiologic. 

7. Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din România 2013 – 2014 

 Activitatea privind supravegherea focarelor de toxiinfecţii alimentare s-a desfăşurat 

conform metodologiei cu scopul cunoaşterii incidenţei  şi caracteristicilor focarelor de TIA şi 

recomandarea de măsuri de control şi prevenirea acestora. 

 Obiectivele urmărite au fost de  monitorizare a incidenţei toxiinfecţiilor alimentare; 

identificarea cauzelor care favorizează sau produc contaminarea alimentelor, a principalilor 

agenţi etiologici care duc la apariţia toxinfecţiilor alimentare, rolului alimentelor contaminate în 

izbucnirea focarelor de TIA,  în vederea prevenirii acestora şi pentru scăderea morbidităţii 
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generale; aplicarea măsurilor de prevenire şi control a acestora, implicit pentru scăderea 

morbidităţii generale; elaborarea unor programe eficiente de educaţie sanitară, cu scop final 

îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, prin evidenţierea practicilor neigienice în rândul 

populaţiei (familie sau unităţi de alimentaţie publică) privind achiziţionarea, pregătirea, 

consumul şi depozitarea  alimentelor. 

 În cursul anului 2013, pe teritoriul judeţului Vaslui s-a înregistrat un episod de 

toxiinfecţie alimentară, focar familial, în mediul rural, izbucnire cu 4 îmbolnăviri şi 4 internaţi 

având ca agent etiologic Salmonella grup D. Au fost efectuate investigaţii de laborator de la 

bolnavi 17 probe: (4 ex. coprobacteriologice, 4 ex. nazofaringian), din alimente (1 probă) şi din 

mediu (8 probe). 

8. Evaluarea factorilor de risc din materiale care vin în contact cu alimentele 

 Activitatea de evaluarea factorilor de risc din materiale care vin în contact cu alimentele a 

avut scopul de a monitoriza contaminanţii din alimente (contaminanţi ce pot proveni de la 

materiale ce vin în contact cu produsele alimentare) s-a desfăşurat prin acţiuni de catagrafiere şi 

controlul unităţilor de distribuţie, monitorizarea obiectelor din ceramică pentru determinări de 

plumb, cadmiu cupru şi crom şi evaluarea migrării globale de componenţi pentru obiectele din 

material plastic care vin în contact cu alimentele.  

 Au fost efectuate determinări de plumb, cadmiu cupru şi crom pentru 2 probe de obiect 

ceramic (5 obiecte identice). Probele de obiecte din ceramică, au fost prelevate în cursul lunii 

octombrie, au fost colectate la Laboratorul CRSP Iaşi, apoi trimise pentru analiză la Laboratorul 

de Chimia şi Microbiologia Mediului şi Alimentului din cadrul CRSP Bucureşti. Concluziile 

analizelor de laborator au arătat că probele sunt corespunzătoare, încadrându-se în limitele 

admisibile. 

  Pentru evaluarea migrării globale, au fost testate un număr de 6 probe de materiale  care 

vin în contact cu alimentul. Verificarea migrării globale din materiale în contact cu alimentul 

(obiectele din materiale plastice), s-a efectuat la CRSP Iaşi, Laboratorul de Chimia şi 

Microbiologia Mediului şi Alimentului. Concluziile analizelor de laborator au arătat că probele 

sunt corespunzătoare, încadrându-se în limitele admisibile. 

9. Prestatii şi servicii de sănătate publică în domeniul sănătăţii în relaţia cu alimentul  

 Activitatea privind prestaţiile şi serviciile de sănătate publică în domeniul sănătăţii în 

relaţia cu alimentul: 48 de acţiuni, a constat în: - verificarea dosarelor de obiectiv în vederea 

întocmirii şi eliberarii de referate de evaluare, pentru proiecte noi privind construcţia de unităţi şi 

obiective din domeniul igienei alimentului, în vederea obţinerii de avize sanitare şi notificări; - 

înregistrarea de date cu privire la obiectivele cu profil alimentar; - recoltarea de teste de sanitaţie 

şi aeromicrofloră atât în cadrul PN II, cât şi la solicitări. 

 Participare la şedinţele Comisiei de Analiză Tehnică şi Comitetului Special Constituit, 

organizate săptămânal la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui, în conformitate cu 
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prevederile Ord. nr. 257/08.07.2012 emis de Instituţia Prefectului – Judeţul Vaslui şi Decizia nr. 

222/07.12.2012 emisă de APM Vaslui.  

Activitatea Compartimentului IGIENA MEDIULUI se desfăşoară în cadrul PN II -  

Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă: 

Subprogramul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate 

factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă. 

Obiectiv: Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul 

de viaţă. 

1. Supravegherea calităţii apei potabile 

 Activitatea de supraveghere şi monitorizare a calităţii apei pentru consumul uman a fost 

asigurată în cadrul D.S.P. Vaslui de Compartimentul de control în sănătate publică şi 

compartimentul  de evaluare a factorilor de risc din mediu, şi a avut drept obiectiv asigurarea 

calităţii apei potabile (apa destinată consumului uman fie în starea ei naturală, fie după tratare, 

folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei 

şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle 

sau alte containere), prin desfăşurarea de acţiuni conforme legislaţiei actuale.   

 Calitatea apei potabile s-a determinat prin recoltarea de probe de apă şi analizarea din 

punct de vedere fizico-chimic şi bacteriologic, în cadrul laboratorului teritorial din municipiul 

Vaslui. 

 În judeţul Vaslui aprovizionarea cu apă potabilă în sistem centralizat, este asigurată 

pentru mediul urban (3 municipii şi 2 oraşe), prin funcţionarea a 5 sisteme centralizate cu staţii 

de tratare a apei şi reţea de distribuţie urbană, supravegheate şi monitorizate conform H.G. nr 

974/2004, modificată şi completată  prin H.G. nr. 342 / 2013.   

 a). Apa potabilă distribuită în sistem centralizat în mediul urban (ieşire staţie de tratare + 

capete de reţea) 

 -    număr probe recoltate : 843 

- număr analize fizico-chimice : 4730 

- număr analize bacteriologice : 2260 

- număr analize necorespunzătoare : 138 (la indicatorii: 15 Aluminiu, 108 Clor rezidual 

liber la capăt de reţea, 5 Bacterii coliforme; 3 Escherichia Coli, 7 Enterococi) 

          În mediul rural aprovizionarea cu apă potabilă se realizează preponderent din surse 

individuale şi publice (fântâni, cişmele, puţuri, izvoare captate) şi de sisteme centralizate locale.   

           b). Apa potabilă distribuită în sistem centralizat în mediul rural (ieşire staţie de tratare + 

capete de reţea) 

 -    număr probe recoltate: 288 

- număr analize fizico-chimice: 1935 

- număr analize bacteriologice: 722 
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            -   număr analize necorespunzătoare: 191 (la indicatorii : 51 Clor rezidual liber,  25 

Amoniu, 1 Nitriţi 10 Nitraţi, 4 Oxidabilitate, 11 Duritate, 11 Turbiditate, 8 Organoleptic, 32 

Bacterii coliforme, 14 Escherichia Coli, 24 Enterococci) 

c). Apă profunzime urban (fântâni, cişmele, puţuri, izvoare captate): 

            -    număr probe recoltate: 82 

- număr analize fizico-chimice: 590 

- număr analize bacteriologice: 154 

            -   număr analize necorespunzătoare: 94 (la indicatorii : 12 Amoniu, 1 Nitriţi, 15 Nitraţi, 2 

Oxidabilitate, 14 Duritate, 13 Turbiditate, 1 Conductivitate, 10 Organoleptic, 12 Bacterii 

coliforme, 5 Escherichia Coli, 9 Enterococi) 

d). Apă profunzime rural (fântâni, cişmele, puţuri, izvoare captate): 

 -    număr probe recoltate: 199 

- număr analize fizico-chimice: 1431 

- număr analize bacteriologice: 363 

            -  număr analize necorespunzătoare: 343 (la indicatorii: 26 Amoniu, 83 Nitraţi, 10 

Turbiditate, 8 Oxidabilitate, 21 Duritate, 3 Cloruri, 13 Conductivitate, 2 pH, 9 Organoleptic, 72 

Bacterii coliforme, 29 Escherichia Coli, 67 Enterococi) 

În  anul 2013, în judeţul nostru nu s-au înregistrat episoade de epidemie hidrică prin apa 

potabilă. 

2. Evaluarea calităţii apei de îmbăiere 

Activitatea de evaluare a calităţii apei de îmbăiere s-a desfăşurat cu scopul de a proteja 

sănătatea  populaţiei prin prevenirea îmbolnavirilor asociate factorilor de risc determinanţi din 

mediu, conform metodologiei specifice acestei activităţi.  

Pe teritoriul judeţului Vaslui  există 1 zonă naturală de îmbăiere neamenajată, pentru care au 

fost completate machetele de raportare şi transmise la CRSP Timişoara, coordonatorului de 

program. 

Situaţia analizelor efectuate se prezintă astfel: 

- Număr total probe de apă prelevate: 6 

- Număr analize fizico-chimice: 54 

- Număr analize bacteriologice: 24 

      -  Număr analize necorespunzătoare: 7 (la indicatori: 1 Organoleptic (culoare), 3 Bacterii 

coliforme, 1 Escherichia Coli, 2 Enterococi). 

Există 4 arii de îmbăiere (bazine de înot – ştranduri în aer liber) din  care, în anul 2013, au 

funcţionat, doar două: Ştrandul Municipal Vaslui – administrat de Primăria Vaslui, Ştrandul 

Pensiunea Mira - administrat de S.C. Transmir S.R.L. Murgeni şi 6 piscine în sistem privat. 

Acestea au fost supravegheate în conformitate cu normele sanitare, pe prima perioadă a 

sezonului de îmbăiere Mai – August 2013.  
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Determinarea parametrilor s-a realizat conform prevederilor Ord. M.S. Nr.536/1997, art. 69 

(s-au monitorizat: limpezimea, numărul total de germeni, bacteriile coliforme, Pseudomonas 

aeruginosa, Clorul rezidual şi pH ). 

Situaţia analizelor efectuate se prezintă astfel: 

- Număr total probe de apă prelevate: 24 

- Număr analize fizico-chimice: 111 

- Număr analize bacteriologice: 92 

      -  Număr analize necorespunzătoare: 17 (la indicatori: 8 pH, 4 Clor rezidual liber, 2 Bacterii 

coliforme, 3 Pseudomonas aeruginosa). 

      În sezonul 2013 nu s-au înregistrat cazuri de îmbolnăvire sau accidente datorate calitătăţii 

apei de îmbăiere sau condiţiilor din zona de îmbăiere. 

3. Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă, generate de apa de 

fântână 

 Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă generate de apa de 

fântână a fost efectuată prin completarea Fişelor de inregistrare şi raportare a cazurilor de 

methemoglobinemie infantilă cuprinzând date despre cazul de methemoglobinemie şi date 

despre sursa de apă care a provocat methemoglobinemia. Fişele au fost trimise la C.R.S.P. Iaşi la 

sfârşitul fiecărui trimestru. 

 Număr cazuri înregistrate în anul 2013: 5 la o populaţie 0-1 an în mediul rural de 9459 

 Distribuţia cazurilor de methemoglobinemie: 
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4. Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate – altele decât apele naturale sau decât apele 

de izvor 

 Evaluarea implementării legislaţiei în domeniul apelor potabile îmbuteliate s-a efectuat 

prin identificarea şi catagrafierea  unităţilor producătoare (SC Agrimold Company), completerea 

chestionarelor din Anexele 1, 2, 3, 4 a,b, transmiterea lor la CRSP Tg.Mureş şi completarea 

fişelor de prelevare, depozitare şi transport către CRSP Iaşi, pentru efectuarea analizei a 11 

metale pentru  sortimentul îmbuteliat „Adio sete”. 

5. Evaluarea calităţii apei potabile din România furnizată de sistemele care deservesc mai 

puţin de 5000 de persoane 

Evaluarea riscului şi reducerea impactului negativ asupra sanătăţii populaţiei generat de 

consumul de apă potabilă furnizată de sistemele mici şi medii şi protejarea sănătăţii populaţiei 
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apei în zonele depistate, s-a efectuat prin catagrafierea sistemelor de apă potabilă care 

aprovizionează mai puţin de 5000 de locuitori, selectarea a 2 sisteme de aprovizionare cu apă 

care furnizează între 400-1000 mc/zi sau furnizează apă unui număr ridicat de consumatori 

(Costeşti şi Bogdăneşti) pentru recoltarea de probe, completerea fişelor de caracteristici pentru 

localitaţile stabilite, recoltarea celor 2 probe pe semestru, confom metodologiei, completarea 

fişelor de prelevare, depozitare şi transport către CRSP Iaşi, pentru efectuarea analizelor şi 

completarea Anexelor I şi II şi transmiterea lor la CRSP Cluj. 

 

 6. Evaluarea impactului asupra sanătăţii a poluanţilor din aerul ambiant în mediul urban 

şi a aerului interior în instituţiile publice 

           Activitatea de evaluare a expunerii populaţiei la poluanţii din aer şi evaluarea impactului 

expunerii asupra sănătăţii populaţiei s-a desfăşurat prin completarea Anexelor A şi B, cu date de 

monitorizare a poluanţilor din aer de la APM judeţean şi date de sănătate: morbiditate şi 

mortalitate pentru oraşul reşedinţă de judeţ  

7. Impactul schimbărilor climatice asupra sanătăţii populaţiei 

             Activitatea s-a desfăşurat printr-un studiu de percepţie a populaţiei, prin completarea a 

30 de chestionare: 15 în mediul rural şi 15 în mediul urban şi a unei fişe de caracterizare a 

judeţului,  care au fost trimise la INSP Bucureşti.    

8. Monitorizarearea intoxicatiilor acute neprofesionale cu produse chimice  

 Activitatea de monitorizare a intoxicatiilor acute neprofesionale cu produse chimice s-a 

desfăşurat prin efectuarea de anchete în cazurile de intoxicaţie nou apărute şi raportarea acestora 

trimestrial la INSP Bucureşti.  

Numărul de cazuri de intoxicaţii: 4 cazuri  

Distribuţia cazurilor de intoxicaţii:  
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Informatii legate de toxic 

Distribuţia cazurilor de intoxicaţii în funcţie de produsul care a generat intoxicaţia : 

 - Biocide: 1 cazuri 

 - Alte substanţe chimice(pesticide): 3 cazuri 

În anul 2013 nu au fost înregistrate  cazuri de deces prin intoxicaţie acută cu produse chimice. 

9. Monitorizarea şi inspecţia sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea 

medicală 

  Activitatea de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale s-a făcut conform 

Ord. M.S.nr.1226/2012. 

            Planul de gestionare a cuprins acţiuni concrete cu termene de finalizare şi responsabili 

pentru îndeplinirea fiecărei acţiuni. 

10. Impactul asupra mediului si sănătăţii generat de managementul deşeurilor menajere şi 

supravegherea stării de sănătate a populaţiei în raport cu calitatea habitatului uman 
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      S-a efectuat conform metodologiei de lucru, prin selectarea unei localităţi rurale, 

completerea fişei cu date privind gestionarea deşeurilor precum şi morbiditatea prin boli 

infectioase şi parazitare, pentru anul 2012,  până  pe 01.05.2013.                                               

11. Prestaţii şi servicii de sănătate publică în domeniul sănătăţii în relaţie cu mediul 

                    Activitatea s-a concretizat prin întocmirea şi eliberarea de referate de evaluare 

pentru obţinerea de avize si notificări, într-un numar de 53  în  anul 2013. 

 

 

B.2. Activitati desfasurate de compartimentul IGIENA COLECTIVITATILOR DE 

COPII ŞI TINERET  

Compartimentul de igienă şcolară a avut în  evidenţă copiii şi tinerii care au frecventat 

colectivităţile în anul şcolar 2012-2013, astfel: 

 TOTAL CRESE GRADINITE SCOLI 

GENERALE 

SCOLI  DE ARTE 

SI MEMESERII,  

PROFESIONALE 

LICEE UNITATI 

SCOLARE 

SPECIALE 

URBAN  112 3 57 26 3 19 4 

COPII 32178 280                  6514 15285 1489 14746 378 

RURAL 516 0 277 228 5 6 0 

COPII 40033 - 9758 28975 611 689 0 

TOTAL 628 3 334 254 8 25 4 

TOTAL 

COPII 

80131 280 16425 44597 2058 15176 378 

 

Activităţi desfăşurate în anul 2013: 

1. Instruire şi formare profesională 

Instruirea şi lansarea metodologiilor şi a activităţilor pentru anul 2013  la nivel de judeţ, 

cu participarea cadrelor medicale din cabinetele preşcolare şi şcolare din judeţ.  

      2. Evaluarea stării de nutriţie a copiilor din ciclul primar  prin participarea la proiectul 

European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) 

Obiectivele studiului: determinarea prevalenţei supraponderalităţii şi obezităţii la copiii de 8.0 – 

8.9 ani după o metodologie standardizată OMS aplicată simultan în 16 ţări europene. 

COSI îşi propune să măsoare de rutină (la interval de 2 ani) greutatea şi înălţimea unui lot 

de copii cu vârsta între 6.0 - 9.9 ani, pentru a avea o înţelegere corectă a stării de nutriţie în 

aceasta populaţie în fiecare ţară şi să poată face comparaţii între ţările din Regiunea Europeană. 

Măsurătorile se fac după o metodologie standardizată şi presupun măsurarea greutăţii şi înălţimii 

cu acelaşi tip de aparatură şi în aceleaşi condiţii pentru toţi copiii. Romania s-a angajat sa 

participe la cea de-a treia etapa de colectare a datelor, pentru un lot de copii de 2800 de copii cu 

varsta de 8 ani. 

La nivelul judeţului Vaslui au fost selectate 5 şcoli, 2 din mediul urban şi 3 din mediul 

rural, după cum urmează: 

■ Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Nr. 5 Vaslui 
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■ Şcoala Gimnazială „Anastasie Panu” Huşi 

■ Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ivăneşti 

■ Scoala Gimnazială Nr. 1 Voineşti 

■ Şcoala Gimnazială Nr. 1 Zorleni 

Au fost cuprinşi 86 de subiecţi cu vârsta între 8 şi 8.9 ani comform metodologiei. 

Chestionarele şi materialele folosite au fost inaintate INSP Bucureşti în vederea întocmirii 

sintezei la nivel naţional. 

3. Monitorizarea şi inspecţia condiţiilor de mediu din unităţile pentru copii  

şi tineri - Expertizarea condiţiilor de mediu pentru avizarea şi autoriarea sanitară anuală a 

funţionării colectivităţilor de copii şi tineri. 

În 2013 au  fost efectuate 64 referate de expertizare în vederea avizării sanitare pentru 

unităţi de învăţământ. Procedura de autorizare sanitară s-a desfăşurat comform Ord. MS 

1030/2009, în baza declaraţiei pe proprie răspundere a conducătorilor unităţilor de învăţământ. 

4.  Monitorizarea şi inspecţia condiţiilor igienico-sanitare din tabere şi colonii. 

■ Tabăra de copii din judeţul Vaslui a fost autorizată sanitar dar nu a funcţionat cu serii 

organizate de copii. 

■ Măsurile de organizare medicală a plecării copiilor din judeţ în alte tabere din ţară  a fost 

efectuată cu colaborarea dintre ISJ, Direcţia Taberelor precum şi cu cabinetele medicale 

şcolare şi individuale. 

5.  Evaluarea capacităţii de adaptare a elevilor la activitatea şcolară pentru  

depistarea sindromului de suprasolicitare.  

Acţiunea s-a desfăşurat la Şcoala generală nr.5 loc. Vaslui - examinaţi 108 elevi 

(învăţământ în două schimburi / 845 elevi înscrişi) şi Liceul teoretic „E. Racoviţă” Vaslui - 103 

elevi (învăţământ în două schimburi /1169 elevi înscrişi). 

Datele rezultate din examinare au fost transmise la INSP Bucureşti pentru analiză şi sinteză. 

6.  Identificarea şi cuantificarea riscului specific pentru sănătate generate de  

comportamentele cu risc (droguri, fumat, alcool, comportament alimentar, etc) 

Monitorizarea şi corectarea comportamentelor cu risc pentru sănătate: fumat, consum de 

alcool - droguri, comportament alimentar cu risc, agresivitate- autoagresivitate, sedentarism, 

comportament sexual cu risc. Coordonarea, metodologia şi sintezele naţionale aparţin CRSP 

Cluj. 

 Acţiunea s-a efectuat la următoarele unitaţi şcolare:  

■  Liceul ,,Emil Racoviţă”Vaslui unde au fost examinaţi 108 elevi 

(clasa a IX-a= 28, clasa a X-a= 24, clasa a XI-a= 27, clasa a XII-a= 23) 

■  Şcoala Generală nr.7,,C-tin Motaş “ au fost examinaţi 100 elevi 

(clasa a V-a= 25 clasa a VI-a= 24 clasa a VII-a= 24 clasa a VIII-a= 27)  
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■ În tabăra de copii aflată pe teritoriul judeţului  nu  au fost organizate activităţi cu copii, 

astfel că examinarea nu s-a putut efectua. 

Datele rezultate din examinare au fost transmise pe suport electronic, cît şi în original,  la CRSP  

Cluj pentru analiză şi sinteză. 

7.  Monitorizarea dezvoltării fizice a copiilor şi tinerilor 

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul examenului de bilanţ, după metodologia elaborată de 

INSP Bucureşti, în toate colectivităţile de pe teritoriul judeţului prin cabinetele şcolare, 

preşcolare şi a medicilor de familie.    

Au fost examinaţi 31019 copii, reprezentând 96% din totalul copiilor înscrişi în 

colectivităţi (copiii preşcolari, elevii din clasele a-I-a,IV-a,VIII-a,XII-a anul II profesională).  

Rezultatul: copii dezvoltaţi armonic 85,48%, copii dizarmonici 14,52%. 

Datele rezultate din examinare au fost transmise pe suport electronic  la INSP Bucureşti 

şi CRSP Iaşi pentru analiză şi sinteză. 

8.  Monitorizarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor 

■ Dispensarizarea preşcolarilor şi elevilor în anul şcolar 2012-2013 după metodologia 

elaborată de INSP Bucureşti, în toate colectivităţile din judeţ. 

Dispensarizarea s-a efectuat pe grupe de vârstă: 0-4ani, 4-7 ani, 7-11 ani, 11-15 ani, 15-19 

ani, pe mediul urban şi rural. 

La un număr de 80.875 de copii din toate colectivitaţile au fost dispensarizate 5810 afecţiuni 

din care: 1101 vicii de refracţie, 540 retard psihic şi intelect de limită, 410 spasmofilii, 395 

obezitate de origine neendocrină, 320 tulburări de vorbire, 267 astm bronşic, 263 vicii de 

postură. 

Datele rezultate din examinare au fost transmise pe suport electronic, cât şi în original,  la 

INSP Bucureşti pentru analiză şi sinteză. 

■ Examenul de bilanţ - starea de sănătate 

Activitatea s-a desfăşurat  după metodologia elaborată de INSP Bucureşti în toate colectivităţile 

de pe teritoriul judeţului prin cabinetele şcolare, preşcolare şi a medicilor de familie.    

Au fost examinaţi 33.019 copii, reprezentând 92% din totalul copiilor înscrişi în colectivităţi 

(copii preşcolari, elevi din clasele a-I-a, IV-a, VIII-a, XII-a, anul II profesională). 

Datele rezultate din examinare au fost transmise pe suport electronic la INSP Bucureşti -CRSP 

Iaşi pentru analiză şi sinteză. 

■ Triajul epidemiologic 

- După vacanţa de Crăciun: 80356 copii înscrişi, 76972 examinaţi, 512 cazuri 

depistate 

-  După vacanţa de Paste: 80356 copii înscrişi, 72595 examinaţi, 331 cazuri 

depistate 
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- După vacanţa de vară:  72211 copii înscrişi, 65329 examinaţi, 456 cazuri 

depistate 

Primele afecţiuni clasate: pediculoza reprezentând peste 50% din afecţiunile depistate. 

Rămân în evidenţă după recontrol 14% din cazurile de parazitism din  totalul afecţiunilor 

depistate (focare vechi familiale din zone cu populaţie rromă). Au fost intensificate acţiunile de 

deparazitare împreună cu medicii de familie şi asistenţii comunitari. 

9.  Alte acţiuni destinate rezolvării priorităţilor locale: 

Informări către Inspectoratul Şcolar, conducerea şcolilor, Direcţia Taberelor cu privire la: 

■ informări referitoare la condiţiile igienico-sanitare din unităţile de ocrotire, educaţie şi 

învăţământ; 

■ prevenirea toxiinfecţiilor alimentare în unităţile de alimentaţie colectivă; 

■ sinteze cu privire la regimul de activitate şi odihnă a elevilor, în urma acţiunilor efectuate; 

■ starea de sănătate şi triajul epidemiologic al copiilor care  merg  în tabere pe perioada 

vacanţelor şcolare. 

 

  B. 3.   Activităţi desfăşurate de Compartimentul MEDICINA MUNCII 

În cursul anului 2013 au fost expertizate un număr de 60 de unităţi, dintre care  un număr 

de 4 unităţi care lucrează în condiţii de muncă deosebite. 

Cercetarea condiţiilor de muncă, în scopul identificării  riscurilor profesionale pentru 

fiecare loc de muncă, s-a efectuat   prin urmărirea principalilor indicatori din mediul de muncă: 

microclimat, zgomot, iluminat şi diferite noxe (biologice, fizice, fizico-chimice şi chimice). 

Astfel, s-au făcut următoarele determinări fizice: 

- determinări zgomot 43, din care 13 necorespunzătoare; 

- microclimat 29, din care 21 necorespunzătoare. 

                      

 

  De asemenea, pentru  determinările biologice au fost recoltate un  număr de 1437 probe, 

astfel: 

- aeromicrofloră  512 probe; 
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- spălături suprafeţe 922 probe; 

- spălături de mâini 3 probe. 

                       

  

 Menţionăm că în urma prelucrării acestor probe, în majoritatea  unităţilor expertizate s-

au înregistrat depăşiri ale valorilor maxime admise. Dintre noxele biologice evidenţiate s-au 

remarcat fungi, bacilul coli, stafilococul, etc. De asemenea s-au înregistrat depăşiri privind 

valoarea maximă admisă pentru determinările de zgomot  efectuate şi valori necorespunzătoare 

pentru determinarile de microclimat din cadrul societăţilor. 

 Pentru locurile de muncă în care se constată prezenţa de radiaţii electromagnetice s-au 

analizat 6 buletine de măsurători ale câmpurilor electromagnetice constatându-se depăşiri  ale 

nivelurilor de declanşare a acţiunilor, fapt pentru care s-a recomandat efectuarea de studii 

dozimetrice. 

 Conform O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă s-a 

analizat un număr de 24 de rapoarte de evaluare  stabilindu-se încadrarea acestora în 

recomandările privind acordarea concediului pentru risc maternal. 

 În urma controlului medical periodic efectuat de medicii de medicina muncii şi medicii 

de întreprindere s-a depistat o serie de afecţiuni medicale legate de profesiune generate de 

expuneri la factori de risc, cum ar fi: H.T.A. oscilantă, hepatita B, C, T.B.C., alergodermii, 

afecţiuni osteo-musculo-articulare, tulburări de vedere, varice hidrostatice, diabet zaharat,   

afecţiuni neuro-psihice, afecţiuni respiratorii cronice, conjunctivite. 

 S-au cercetat 7 cazuri de semnalizare de boală profesională, din care s-au declarat 5 

cazuri. 

 S-au efectuat acţiuni comune cu echipe din cadrul I.T.M. Vaslui privind verificarea 

condiţiilor de microclimat atât pe timp de caniculă cât şi în sezonul rece.  

 În cadrul programului national de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de 

viaţă şi muncă s-au desfaşurat urmatoarele activitaţi: 

■ centralizarea formularelor de la agenţii economici privind expunerea lucrătorilor la 

câmpuri electromagnetice şi înaintarea documentelor către C.R.S.P. Iaşi; 

■ centralizarea formularelor de la agenţii economici privind expunerea lucrătorilor la 

pesticide şi înaintarea documentelor către I.N.S.P. Bucureşti; 
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■ centralizarea formularelor de la agenţii economici privind expunerea lucrătorilor la agenţi 

cancerigeni, mutageni şi azbest şi înaintarea documentelor către I.N.S.P. Bucureşti; 

■ centralizarea formularelor de la agenţii economici privind expunerea lucrătorilor la 

radiaţii ionizante şi înaintarea documentelor către I.N.S.P. Bucureşti; 

■ centralizarea formularelor de la agenţii economici privind evaluarea riscului generat de 

utilizarea laserului la locul de muncă şi înaintarea documentelor către I.N.S.P. Bucureşti; 

■ centralizarea formularelor de la agenţii economici privind supravegherea respectării 

cerinţelor de sănătate şi securitate în muncă în condiţiile unei activitaţi cu efort fizic 

mare, transport şi manipulare de greutăţi şi înaintarea documentelor către I.N.S.P. 

Bucureşti;  

În toate unităţile expertizate au fost întreprinse acţiuni de comunicare a riscului 

profesional insistându-se pe respectarea reglementărilor în vigoare cuprinse în legea securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 319/2006  şi a H.G. nr. 355/2007 actualizata si modificata prin H.G. nr. 

1169/2011 privind obligativitatea angajatorilor de a se afla în posesia unei evaluări a factorilor 

de risc pentru fiecare loc de muncă. De asemenea s-a insistat pe acţiunile de prevenire a 

îmbolnăvirilor profesionale cu respectarea dispoziţiilor legale cuprinse în H.G. nr. 955/2010. Un 

accent deosebit s-a pus şi pe necesitatea luării de către angajatori a tuturor măsurilor tehnico-

organizatorice cu privire la încadrarea locurilor de muncă în condiţii normale a celor care sunt 

încadrate la condiţii deosebite-cu respectarea reglementărilor H.G. nr. 246/2007 actualizată prin 

H.G. nr. 1274/2012 şi a celor care sunt încadrate la condiţii speciale- cu respectarea 

reglementărilor H.G, nr. 1284/2011. 

 

C. COMPARTIMENTUL DE EVALUARE ŞI PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII îşi 

desfaşoară activitatea în cadrul PN V. Programului Naţional de Promovarea sănătăţii, 

Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos.  

Obiective: îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin promovarea unui stil de viaţă 

sănătos şi combaterea principalilor factori de risc; îmbunătăţirea cunoştinţelor, atitudinilor şi 

practicilor sanogene ale populaţiei, prin activităţi de profilaxie primară şi primordială.  

Campaniile IEC s-au desfăşurat conform calendarului stabilit anual pentru celebrarea 

zilelor mondiale / europene şi campanii IEC cu teme stabilite pe baza unor priorităţi de sănătate 

specifice naţionale, astfel: 

1. Campanii naţionale 

a.1.1 Campania Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei – 24 martie    

Parteneri: unităţi de învăţământ, ambulatorii de specialitate clinică şi stomatologică,  farmacii, 

instituţii publice, unităţi sanitare cu paturi, Asociaţia  medicilor de familie, Biblioteca Judeţeană  

şi Crucea Roşie – filiala Vaslui.  

Activităţile derulate:  
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- 12 acţiuni de informare, educare, comunicare prin  distribuire de materiale informative şi 

acţiune stradală de distribuire de pliante în municipiul Bârlad;  

Nr. beneficiari = 7800, grupa de vârstă = peste 40 de ani  

Materiale IEC utilizate: pliante = 200, afise = 50 

a.1.2  Campania Ziua Mondială a  Sănătăţii – 7 aprilie 

Parteneri: Cabinete de medicină de familie şi primării din comunele (Stănileşti, Lunca Banului, 

Vetrişoaia, Berezeni şi Buneşti – Avereşti)  

Activităţile derulate:  

- 26  acţiuni de informare, educare, comunicare  prin distribuire de broşuri despre angină, 

colesterol, boala carotidiană, insuficienţa cardiacă şi hipertensiunea arterială şi cabinete de 

medicină de familie şi primării din comunele:  Stănileşti,  Lunca Banului, Vetrişoaia,  Berezeni  

şi Buneşti – Avereşti. 

Nr. beneficiari = 1500, grupa de vârstă = peste 40 de ani  

Materiale IEC utilizate  =  500  broşuri despre hipertensiunea arterială 

a.1.3  Campania Ziua  Naţională a Inimii  - 4 mai   

Parteneri: Cabinet de medicină de familie din oraşul Negreşti,  cetăţenii de pe stradă  

Activităţile derulate: 

-  1 acţiune de informare, educare, comunicare prin  distribuire de materiale informative; - 

organizarea a 2 puncte stradale de măsurare a tensiunii arteriale şi de consiliere  cardio- medicală 

în oraşele Huşi şi Negreşti. Au beneficiat de această  activitate un număr de 170 de persoane, 

cărora li s-au oferit şi broşuri informative tematice. 

Nr. beneficiari = 670, grupa de vârstă = peste 50 de ani, etnie =  română      

Materiale IEC utilizate  =  250  broşuri  

a.1. 4  Campania Ziua  Europeană Împotriva Obezităţii  ( ZEIO )  - 19 mai   

Parteneri: Şcoala Gimnazială „Anastasie Panu“ Huşi, Şcoala Gimnazială nr. 8 Bârlad, Şcoala 

Gimnaziala ,,Ştefan cel Mare” Vaslui, Şcoala Gimnaziala nr. 1 comuna Zorleni, Şcoala 

Gimnaziala nr. 1 comuna Ivanesti. 

Activităţile derulate: 

- 3 acţiuni de informare, educare, comunicare prin  distribuire de materiale informative tematice, 

prin prezentări de materiale informative şi prin prelegeri tematice.  

- actiuni de informare in colaborare cu Compartimentul de Igiena scolara cu ocazia participarii la 

Proiectul coordonat de Organizatia Mondiala a Sanatatii, ,,EUROPEAN CHILDOOD OBESITY 

SURVEILLANCE INITIATIVE” avand ca tema Evaluarea starii de sanatate a copiilor si 

tinerilor. Actiunile  au constat in realizarea de masuratori a elevilor cu varsta intre 8-9 ani si 

completare de chestionare atat pentru elevi, parinti cat si pentru scoala. 

Grupul ţintă  = elevi, nr. beneficiari = 350, grupa de vârstă = 8-10 ani 

Materiale IEC utilizate (nr. si tip) =  5 broşuri  şi 10 pliante, despre alimentaţia sănătoasă  
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a.1.5 Campania Ziua Internaţională de luptă împotriva abuzului şi traficului ilicit de droguri  

- 26 iunie  

Parteneri: Centrul de Servicii Comunitare nr.1 Vaslui, cabinete medicina de familie din mediul 

urban si rural, farmacii, societati medicale, institutii publice   

Activităţile derulate :  

- 1 acţiune de informare, educare, comunicare desfăşurată la Centrul de Servicii Comunitare nr. 1 

din Vaslui, la care au participat 35 de copii şi 5 cadre didactice. Activitatea  s-a derulat printr-o 

prezentare a unui material informativ tematic si discutii interactive; 

- 26 acţiuni de informare, educare, comunicare prin  diseminare de materiale informative;  

 - 6  acţiuni stradale de distribuire de  materiale informative în Vaslui şi Huşi.   

Nr. beneficiari = 5800, grupa de vârstă = 18-40 ani  

Materiale IEC utilizate (nr. si tip): 1425 pliante cu titlul Drogurile sau viata, aflate in stoc din 

anii anteriori. 

a.1.6. Campania Ziua Mondială a  Contracepţiei  – 26 septembrie  

Parteneri: Colegiul economic „Anghel Rugina”  din Vaslui 

Activităţile derulate: 

-  3 actiuni de informare, educare, comunicare la clasele: a XI C, a X E, a IX  A, de la Colegiul 

Economic „Anghel Rugina” Vaslui, care s-au desfasurat prin prezentarea unui material  

informativ tematic realizat in format power point. S-au purtat discutii interactive si s-au distribuit 

si materiale informative grafice, pliante cu titlul Prezervativul si  Promovarea  principalele 

metode contraceptive in randul populatiei fertile.  

Grupul  tinta: eleve de liceu, nr. beneficiari = 227, grupa de vârstă = 15 -19 ani  

Materiale IEC utilizate (nr. si tip): 30 broşuri Prezervativul şi 30 broşuri Promovarea 

principalelor metode contraceptive în rândul populaţiei fertile  

a.1.7. Campania Ziua Mondială  de luptă împotriva diabetului  –14 noiembrie  

Parteneri: Grădiniţa cu program prelungit nr. 19 Vaslui, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Vaslui, asistenţi comunitari.  

Activităţile derulate:  

- acţiune  de informare, educare, comunicare la  Grădiniţa cu program prelungit nr.19 Vaslui 

constând într-o prelegere tematică. Acţiunea a inclus jocuri, poezii, cântece, întrebări şi expoziţie 

de desene tematice. 

- acţiune de verificare a glicemiei la o parte din salariaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Vaslui, cu discuţii individuale şi de grup referitoare la factorii de risc 

pentru diabet şi complicaţiile acestui.  

- acţiuni de informare, educare, comunicare a populaţiei din mediul rural, cu un material 

informativ, prin intermediul asistenţilor comunitari, în colaborare cu  Compartimentul  Control 

unităţi şi servicii de sănătate (asistenţi comunitari) din cadrul DSP. 
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Grupul  tinta: preşcolari şi  populaţia generală, nr. beneficiari = 126, grupa de vârstă =   

3-63 ani  

Materiale IEC utilizate: Material informativ multiplicat la imprimanta compartimentului = 4 

pagini x 20 exemplare.                    

    a.1.8 Campania Ziua Europeană a informării despre antibiotice - 18 noiembrie  

Parteneri: populatia generala 

Activităţile derulate:  

-transmiterea pe suport electronic de mesaje cheie catre medicii de familie şi către medicii din 

spitale. 

-acţiuni stradale de  distribuire de pliate şi afisare de postere tematice  

Grupul  ţintă: populaţia generală, nr. beneficiari =1200, grupa de vârstă = 30 -65 ani 

Materiale IEC utilizate: 5 postere şi  20  pliante  

   a.1.9  Campania Ziua Naţională fără tutun  - 21 noiembrie 

Parteneri: o societate comercială din judeţul Vaslui, asistenţi comunitari,  unitati de invatamânt 

din mediul urban si rural   

Activităţile derulate:  

- organizare  unui  punct de testare a  capacităţii pulmonare la o societate  comercială din judeţul 

Vaslui. Au fost test un număr de 50 persoane care au fost şi consiliate privind regulile care 

menţin sanătatea plămânilor.  

- acţiuni de informare, educare, comunicare a populaţiei din mediul rural, prin distribuirea unui 

material informativ, prin intermediul asistenţilor comunitari, în colaborare cu Compartimentul 

Control unităţi şi servicii de sănătate (asistenţi comunitari) din cadrul DSP. 

-  acţiuni de informare, educare, comunicare prin distribuire de pliate şi afisare de postere 

tematice la unitati de invatamant din mediul urban si rural.  

Grupul  ţintă: populaţia generală, nr. beneficiari = 1500, grupa de vârsta = 15-50 ani. 

Materiale IEC utilizate: 10 postere şi 50 pliante, material informativ multiplicat la imprimanta 

compartimentului = 4 pagini x 20 exemplare 

   a.1.10 Campania Ziua Mondială de luptă împotriva HIV / SIDA  - 1 decembrie  

Parteneri: unitati de invatamant din mediul urban si rural   

Activităţile derulate:  

- acţiuni de informare, educare, comunicare prin distribuire şi afişare de materiale informative 

privind HIV/SIDA (postere şi broşuri)  şi informarea populaţiei ţintă cu privire la HIV/SIDA, 

afişarea pe site-ul instituţiei a unor materiale informative tematice  

- participarea medicului din compartiment la dezbaterea cu tema  HIV /SIDA o problemă a 

comunităţii, organizată de Asociaţia IRIS Vaslui în colaborare cu Uniunea Naţională a 

Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA). Manifestarea a avut loc în sala 

Consiliului Local a Primăriei Municipiului Vaslui.  
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Grupul  ţintă: populaţia generală, nr. beneficiari = 1440, grupa de vârstă = 15 - 19 ani 

Materiale IEC utilizate: 10 postere şi  50 brosuri 

                    

Acţiuni locale 

Acţiunea 1: Reguli de igienă – 29 actiuni IEC – acţiune desfăşurată cu distribuire de materiale 

informative în unităţi de învăţământ din Vaslui şi Huşi. 

De asemenea, a avut loc o acţiune  la  Şcoala Gimnazială „George C. Dragu” din comuna 

Coroieşti, la care au participat elevi, părinţi şi cadre didactice (32 participanţi).  

Instituţii implicate:  unităţi de învăţământ din Vaslui şi Huşi, Şcoala Gimnazială ,,George C. 

Dragu” din comuna Coroieşti 

Număr  de  persoane implicate  în activităţi (7-15 ani): 7444 

Obstacole / probleme intampinate: buget PN V.1, insuficient pentru tipărirea şi multiplicarea  

materialelor informative grafice. 

Propuneri : Suplimentare  buget 

Acţiunea 2: Reguli pentru o alimentaţie sănătoasă 

- s-au desfăşurat 15 acţiuni de informare, educare, comunicare prin distribuire de materiale 

informative tematice în unităţi de învăţământ din Vaslui şi Huşi.  

Număr de   persoane implicate  în activităţi (7-15 ani ): 6750 

Obstacole / probleme intampinate: Buget PN V.1, insuficient pentru tipărirea şi multiplicarea  

materialelor informative grafice. 

Propuneri:   Suplimentare  buget 

Acţiunea 3: Pubertatea şi contracepţia - 43 acţiuni de informare, educare, comunicare,  

desfăşurată la Biblioteca Judeţeană, la care au participat eleve din clasa a VIII-a , de la Şcoala 

Gimnazială nr. 6  Vaslui, Grup Şcolar Agricol Murgeni şi Şcoala Gimnazială ,,George C. Dragu” 

din comuna Coroieşti. Activităţile s-au derulat printr-o prezentare a unui material informativ, 

realizat în format power – point.  

 De asemenea, s-au desfăşurat 8 acţiuni de diseminare de materiale educativ sanitare constând în 

broşuri şi pliante, la cabinete  de medicină de familie din mediul urban şi rural. 

Număr de copii şi tineri  implicaţi în activităţi  (12-19 ani): 4820  

Acţiunea 4:  Sănătatea inimii – 42  acţiuni  de informare, educare, comunicare, prin   

distribuire de materiale informative tematice. Acţiunile s-au desfăşurat prin distribuirea de 

materiale informative de către asistenţii comunitari  populaţiei din mediul rural.  

- actiuni la  primăria comunei Berezeni, la  cabinete medicale individuale din mediul urban şi 

rural din  judeţul Vaslui, în colaborare cu asistentul comunitar din comuna Coroieşti, la 

Complexul de Servicii Comunitare pentru adulţi din Huşi. 

Număr  de persoane implicate  în activităţi (30-80 ani ): 9700    
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Acţiunea 5: Trăieşte sănătos. Mănâncă sănătos – 39 acţiune de informare, educare, 

comunicare, cu tema Trăieşte sănătos. Mănâncă sănătos, care s-a desfăşurat la Şcoala 

Gimnazială „Mihail Sadoveanu” din Vaslui, printr- o prezentare în format power point  a unui 

material tematic 

La acţiune au fost  prezenţi 74 de şcolari şi preşcolari, 5 cadre didactice şi 5 părinţi. S-au 

distribuit pliante, cu titlul Sănătate prin alimentaţie. 

S-au mai desfasurat si actiuni IEC in unitati de invatamant gimnaziale si liceale, prin distribuire 

de materiale educativ sanitare aflate în stoc.  

Număr de  persoane implicate în activităţi  (7-19 ani): 1394  

Acţiunea 6:  Sănătate prin alimentaţie - actiuni IEC care s-au desfăşurat la Şcoala Gimnazială  

„Alexandra Nechita” din Vaslui  printr-o prelegere şi o prezentaretematică.        Au fost prezenţi 

50 de elevi şi 2 cadre didactice .  

Număr de persoane implicaţe în activităţi (7-80 ani) : 7375 

Obstacole /probleme intampinate:  Buget PN V.1, insuficient pentru tipărirea şi multiplicarea  

materialelor informative grafice. 

Propuneri:   Suplimentare  buget 

Acţiunea 7: Dieta în bolile aparatului digestiv - 20 acţiuni de informare, educare, comunicare 

prin  distribuire de materiale informative. 

Instituţii implicate: unităţi de învăţământ, ambulatorii de specialitate clinică şi stomatologică şi 

farmacii din Vaslui. 

Număr de persoane implicate în activităţi (25-80 ani):  8750 

Acţiunea 8:  Alimentaţia copilului sănătos - 14 acţiuni IEC desfăşurate la unitati de invatamânt 

prescolar si scolar care au participat elevi şi cadre didactice.  

Instituţii implicate: Grădiniţa din comuna Munteni de Jos, Grădiniţa nr.18 din Vaslui, Grădiniţa 

din comuna Buneşti Avereşti, Şcoala nr. 6 Vaslui, Şcoala  nr.8   Bârlad, Şcoala Gimnazială C-tin 

Motaş din  Vaslui. 

Număr de copii şi tineri  implicaţi în activităţi (4-15 ani): 535 

Obstacole / probleme intampinate: Buget PN V.1, insuficient pentru tipărirea şi multiplicarea  

materialelor informative grafice. 

Propuneri:  Suplimentare buget 

Acţiunea 9: Boli cu transmitere sexuală - 48  acţiuni IEC, de distribuire de materiale 

informative tematice. 

Instituţii implicate:  Directia Generala de Asistenta Sociala, cu 4 centre in Vaslui, 3 centre  in 

Husi si 6 centre in Barlad, Liceul „Ştefan Procopiu” din Vaslui. 

Număr de persoane implicate  în activităţi(14-60) : 2080 

Acţiunea 10:  Efectele caniculei – 26 de activitati IEC de afisare de postere, cu  recomandări 

către populaţie pentru perioadele cu temperaturi ridicate. 
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Instituţii implicate: cabinete de medicină de familie din mediul urban şi rural, farmacii şi  

instituţii publice. 

Număr  de  persoane implicate  în activităţi (populaţia generală ) : 3000 

Obstacole / probleme intampinate: buget PN V.1, insuficient pentru tipărirea şi multiplicarea  

materialelor informative grafice. 

Propuneri  : suplimentare  buget 

Actiunea 11: Apa înseamnă sănătate - 26  acţiuni IEC de  afişare de postere. 

 Instituţii implicate:  cabinete de medicină de familie din din mediul rural şi urban. 

Număr de  persoane implicate  în activităţi (populaţia generală):  3000 

Obstacole / probleme intampinate: buget PN V.1, insuficient pentru tipărirea şi multiplicarea  

materialelor informative grafice  

Propuneri:    suplimentare  buget 

 Acţiunea 12: Drogurile sau viaţa - 29 acţiuni IEC, desfăşurate  prin distribuire de materiale 

informative tematice. 

Instituţii implicate: cabinete de medicină de familie din mediul urban si rural,  laboratoare de 

analize medicale, farmacii din mediul urban, filiala de Cruce Roşie Vaslui, Biblioteca Judeţeană, 

Directia Generala de Asistenta Sociala, cabinet de medicină de familie din   comuna Bogdana, 

asistenti medicali si mediatori sanitari,  Şcoala Gimnazială Fereşti,   Primaria comunei Berezeni. 

Număr de  persoane implicate  în activităţi  (populaţia tînără): 5800 

Acţiunea 13: Ce trebuie să ştim despre legume şi fructe? Mierea de albine – aliment şi 

medicament (3 acţiuni IEC, desfăşurate prin prezentarea unui material informativ,  

Instituţii implicate: Fundaţia World Vision  

Număr de  persoane implicate  în activităţi  (mame şi copii lor):   130 

Acţiunea 14: Acordarea primului ajutor în caz de accidente la copii 0 - 5 ani   - 11 actiuni de 

IEC desfăşurate în colaborare cu asistentul social de la primăria comunei Coroieşti, prin 

distribuire de materiale informative grafice. 

 Instituţii implicate: primăria comunei Coroieşti 

 Număr  de  persoane implicate  în activităţi (0-35 ani): 450 

Acţiunea 15: Ce trebuie să ştim despre tutun? – 3 acţiuni IEC desfăşurate la  Şcoala 

Gimnazială ,,Alexandra Nechita” din Vaslui. 

Număr de  persoane implicate în activităţi  (14-19 ani): 120    

Acţiunea 16: Cum ne protejăm de alimentele cu aditivi alimentari cancerigeni?, 4 acţiuni 

IEC, desfăşurate la Şcoala Gimnazială „C-tin Motaş” din Vaslui, la care au participat elevi ai 

claselor a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a şi 6 cadre didactice.  

Număr de persoane implicate  în activităţi (14-19 ani):  120  
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Acţiunea 17: Igiena copilului de vârstă şcolară - 32 acţiuni IEC desfăşurate la licee,  şcoli 

gimnaziale din Vaslui, atât din mediul rural cât şi din mediul urban, cabinete de medicină dentară 

din mediul urban. 

Instituţii implicate: licee, şcoli gimnaziale din judeţul Vaslui din mediul rural si din  mediul 

urban, cabinete de medicină dentară din mediul urban.   

Număr de  persoane implicate  în activităţi  (7-19 ani ):3270 

 

D.  LABORATORUL DE DIAGNOSTIC ŞI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ: 

            D.1.  LABORATORUL DE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC îşi desfăşoară activitatea 

în două domenii: Microbiologie clinică si Microbiologie sanitară. Analizele din ambele domenii 

se efectuează pe Programe naţionale şi Prestari servicii.  

Laboratorul de Diagnostic Microbiologic efectueaza cu prioritate analize bacteriologice, 

imuno-serologice si parazitologice din produse biologice ( patologice) pentru supravegherea si 

controlul  bolilor transmisibile, in conformitate cu metodologiile in vigoare. Asigura diagnosticul 

microbiologic pentru solicitarile serviciului de supraveghere a bolilor transmisibile provenite de 

la cazuri suspecte, focare de boala transmisibila sau investigatii in cadrul programelor de 

sanatate. Efectueaza analize microbiologice din probe de apa si factori de mediu, necesare 

evaluarii riscurilor pt sanatate. Efectueza analize microbiologice la cererea unor beneficiari, 

pentru care se percep taxe.  

Analizele care se efectueaza in cadrul laboratorului DSP Vaslui sunt cuprinse in lista 

oficiala de analize, lista care se actualizeaza anual. 

Laboratorul este inregistrat la MS pentru monitorizarea calitatii apei potabile. In cadrul 

laboratorului se efectueaza monitorizarea de control si audit la toate sistemele centralizate de 

alimentare cu apa din judet. 

In anul 2013, au fost analizate un numar de 4569  probe diverse (probe biologice, probe 

de apa, teste de sanitatie si aeromicroflora, s.a.), cu 1 pana la 6 indicatori pe proba. 

Activitatea specifica fiecarui sector in parte in cursul anului 2013 a fost urmatoarea: 

1. Sectorul de Serologie – total probe 889, din care: 

- In cadrul programului de lupta impotriva infectiei HIV s-au efectuat 476 teste din 

care s-au identificat 5 probe pozitive confirmate prin testul Western Blot la 

Lboratorul de Referinta din Institutul Cantacuzino Bucuresti. Au fost investigate 

persoane din categorii cu risc de infectie HIV, gravide, personal medical, pacienti- in 

scop diagnostic, s.a. 

- In cadrul programului national de boli cu transmitere  sexuala au fost efectuate 

urmatoarele teste: RPR carbon- 41 , cu 12 pozitive; TPHA -14, cu 10 pozitive. 
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- In cadrul programului de boli prioritare a fost investigata in scop de diagnostic 

serologic hepatita virala cu virusurile A, B, C prin marcheri faza acuta de tip Ig.M 

HAV- 86 probe, cu 32 pozitive pentru hepatita tip A; Ig. M HBc – 38, cu 8 pozitive 

pentru hepatita de tip B precum si pentru infectia cronica, respectiv Antigenul HBs- 

119, cu 18 pozitivi, anticorpii HCV -115, cu 9 pozitivi. 

Investigatiile in acest sector au fost efectuate atat pe programe nationale, cat si contra cost. 

2. Sectorul de microbiologie epidemiologica – total probe 622, din care: 

 Exudate nazo-faringiene:  

S-au analizat 571 probe, cu 1175 determinari microbiologice, din care 3 probe au fost pozitive 

pentru Staphylococcus aureus (pentru acestea s-au efectuat 3 antibiograme), 30  probe pozitive pt 

Streptococ β – hemolitic grup A si 73 pozitive pt Candida albicans. 

Coproculturi: 

S-au analizat 27 probe, cu 70 determinari microbiologice, din care 2 probe au fost pozitive 

pentru Escherichia coli, 1 proba pentru Staphylococcus aureus, 3 probe pentru Salmonella spp  

(pentru probele pozitive s-au efectuat 6  antibiograme). 

 Examen coproparazitologic: 

S-au analizat 23 probe, cu 23 determinari microbiologice, din care 3 probe au fost pozitive 

pentru  Giardia. 

Uroculturi: 

S-au analizat 17 probe, cu 36 determinari microbiologice, din care 6 probe au fost pozitive  

(pentru acestea s-au efectuat 6 antibiograme). 

Diverse: 

S-au analizat 7 probe secretii, cu 21 determinari microbiologice, din care 5 probe au fost pozitive  

(pentru probele pozitive s-au efectuat 5 antibiograme). 

Investigatiile in acest sector au fost efectuate atat pe programe nationale cat si contra cost. 

3. Sectorul de microbiologia apei: total probe 1426 analizate, cu diferiti parametri 

microbiologici, conform solicitarii. 

Au fost analizate: 

-  1133 probe apa de retea (statii si puncte fixe), cu 3036 determinari, din care 65 probe 

necorespunzatoare; 

- 234 probe apa de fantana si izvoare captate, cu 769 determinari, din care 103 

necorespunzatoare; 

- 23 probe apa din bazine de inot, cu 92 determinari, din care 3 necorespunzatoare; 

- 36 bazine natural, cu 112 determinari, din care 11 necorespunzatoare. 
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Investigatiile in acest sector au fost efectuate atat pe programe nationale cat si contra taxa 

prin contracte de monitorizare de audit a apei potabile, precum si alte contracte incheiate cu 

diversi beneficiari. 

Pentru determinarea conditiilor de igiena din unitatile de productie, institutii publice si 

unitati spitalicesti s-au analizat 1038 teste de sanitatie, cu 5135 determinari microbiologice, din 

care 371 necorespunzatoare si 577 probe aeromicroflora, cu 1186 determinari, din care 188 

necorespunzatoare. Pentru controlul sterilitatii in unitatile sanitare s-au analizat 16 probe, cu 16 

determinari microbiologice, din care 0 necorespunzatoare. 

Pe langa activitatea specifica, laboratorul s-a ocupat si de redactarea procedurilor 

generale, specifice, operationale si a instructiunilor de lucru in vederea acreditarii RENAR a 

laboratorului. In luna iulie 2013 a avut loc auditul RENAR. In acest moment laboratorul asteapta 

sa primeasca certificatul de acreditare. 

Personalul din Laboratorul de Microbiologie a participat la cursuri de instruire, 

conferinte, reuniuni. 

Laboratorul de Microbiologie participa de 4 ori pe an la un Program de Evaluare Externa 

a calitatii in Bacteriologie  si Imuno-Serologie, obtinand mereu rezultate corespunzatoare. 

Proiecte de viitor: 

- Mentinerea acreditarii Renar  a Laboratorului de Microbiologie; 

- Mentinerea inregistrarii la MS; 

- Participarea personalului la cursuri de perfectionare, conferinte si congrese; 

- Participarea la controale externe de calitate si la programe de intercomparare cu alte 

laboratoare, pentru analizele effectuate. 

D.2. LABORATORUL DE CHIMIE SANITARA - TOXICOLOGIE derulează 

activitatea in cadrul Programului  National de monitorizare a factorilor din mediul de viata 

si munca (PN II) si la solicitare (comanda) sau contract. Laboratorul este inregistrat la 

Ministerul Sanatatii din anul 2007 pentru monitorizarea calitatii apei potabile si realizeaza 

monitorizarea de control si audit la toate sursele centralizate de alimentare cu apa din rural si 

urban. 

APE -  parametrii frecventi de neconformitate sunt: nitrati, amoniu, oxidabilitate, turbiditate, 

clor rezidual liber si, rar, conductivitate, aluminiu. 

SURSE DE PROFUNZIME 

Sursele de profunzime de pana la 30 m adancime (fantani, cismele) au, intr-o pondere mare, un 

continut in nitrati cuprins intre 50-450 mg nitrat/l (25.8%) (concentratie max admisa = 50 mg /l); 

continutul mare in nitrati este datorat unei poluari vechi sau structurii(compozitiei) solului. 

Simpla dezinfectie cu substante clorigene nu rezolva problema; sunt necesare tratamente 

speciale, specifice. 
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Sursele de profunzime (puturi forate) cu adancimi de peste 30m (60-200m) prezinta depasiri ale 

continutului in amoniu (14%) situatie care poate fi (si este) rezolvata prin procedee specifice de 

tratare (clorinare+ aerare); de regula, aceste ape sunt insotite si de prezenta hidrogenului sulfurat 

si a unei slabe coloratii spre galbui; pentru astfel de situatii exista procedee specifice de 

remediere. 

In mod accidental apar situatii de depasire a continutului in amoniu si la surse de mica 

adancime, dar insotite si de depasiri ale continutului in substante organice; in astfel de cazuri se 

recomanda verificarea perimetrului sanitar (posibile surse de poluare in imediata vecinatate a 

sursei de apa) si efectuarea dezinfectiei cu substante clorigene. 

 

 SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA 

 Statiile de tratare a apei  asigura apa potabila d.p.d.v. fizico - chimic si microbiologic prin 

procedee specifice de floculare, decantare, filtrare, clorinare. Parametrii necorespunzatori  sunt: 

clorul rezidual liber (11.53%) si aluminiu (1.7%) .Clorul rezidual liber este sub limita minimum 

admisa (0.1 mg /l)  in reteaua de distributie la consumatorii aflati in zone indepartate (gen zona 

industriala), unde consumul de apa este foarte mic (apa stationeza pe conducte) si reteaua de 

distributie este lunga.  

Depasirile valorilor maximum admise pentru aluminiu (200 micrograme/l) si pentru clor 

rezidual liber ( >0.5 mg /l) s-au inregistrat in orasul Negresti. Statia de tratare a apei fost  

informata de fiecare data despre aceste situatii in vederea corectarii dozelor de floculant si de 

clor si au fost aplicate  de catre statia de tratare. 

ALIMENTE: s-au lucrat 225 probe cu 1076 analize, din care au fost gasite necorespunzatoare 6 

probe ( 2,7%) 

AERUL ZONELOR DE MUNCA: determinarile in zonele de munca se fac doar la solicitarea 

din partea societatilor comerciale  si a diverselor institutii; nu intra in programul de monitorizare. 

Monitorizarea aerului ambiental (comunal) nu mai intra in programul de supraveghere al DSP-

urilor. 

APE 

Nr. 

crt. 

Felul apei Nr. probe Nr. analize 

fizico-chimice  

 probe necorespunzatoare 

Nr. % 

1. APE CLORINATE 1015 5424 135 13,3 

2. APE PROFUNZIME 403 3646 178 44,17 

3. ALTE APE* 49 276 17 34,69 

 TOTAL 1467 9347 330 22,5 

*stranduri, ape uzate 

ALIMENTE 

Nr. crt. Nr. probe Nr. analize  probe necorespunzatoare 

nr. % 

TOTAL 225 1076 6 2,7 
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AER COMUNAL ŞI AERUL ZONELOR DE MUNCA 

Nr. crt. Tip determinare Nr. probe Nr.analize probe necorespunzatoare 

Nr. % 

1. ZONE DE MUNCA 146 146 10 6.8 

 

E. COMPARTIMENTUL IGIENA RADIATIILOR IONIZANTE  

       Activitatea compartimentului s-a desfăşurat în cadrul PN II 1.4 - Programul naţional de 

monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă, Obiectivul 2 - 

Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante, cuprinzând 

următoarele activităţi: 

1. Supravegherea radioactivităţii apei potabile şi alimentului 

2. Supravegherea expunerii profesionale la radiaţii ionizante 

3. Monitorizarea protecţiei radiologice a pacientului în procedurile cu radiaţii ionizante. 

 

1. Monitorizarea radioactivităţii  apei potabile, alimentului şi factorilor de mediu, 

alimentului şi apei 

Activitatea de monitorizare a radioactivităţii apei potabile şi alimentelor, factori de mediu 

al căror conţinut radioactiv contribuie la expunerea la radiaţii a populatiei, asigură menţinerea 

dozei efective prin ingestie în limitele prevăzute de norme. 

Probele au fost recoltate de D.S.P. Vaslui – Igiena radiaţiilor şi trimise la  LIRI Iaşi. 

Calitatea apei potabilă a fost monitorizată prin parametrul β global care asigură conformitatea cu 

valoarea parametrului indicator de calitate, doza totală de 0.1. msv pe an, stipulâdu-se în lege. 

Monitorizare apa potabila distribuita in sistem centralizat (Legea 458/2002) 

Numar probe Numar analize efectuate 

10 20 

 

Supraveghere apa potabila (Recomandarea 2000/473/Euratom) 

 

Numar probe Numar analize efectuate 

6 12 

 

Calitatea alimentelor a fost monitorizată prin parametri (K-40, Cs- 137+Cs- 134) care asigură 

conformitatea cu valoarea parametrului indicator de calitate şi care n-au fost puşi în evidenţă 

peste valorile fondului natural al zonei. 

Supraveghere aliment: Dieta  (Recomandarea 2000/473/Euratom) 

 

Numar probe Numar analize efectuate 

1 2 

 

Supraveghere aliment: Lapte de consum (Recomandarea 2000/473/Euratom) 

 

Numar probe Numar analize efectuate 

2 4 
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Alte alimente recoltate:  peşte (2 probe), ouă (1 probă), carne de pasăre (1 probă), sucuri de 

fructe (2 probe) 

Din punct de vedere al indicatorilor radioactivi aceste probe corespund conform legislaţiei în 

vigoare. 

2. Monitorizarea  expunerii profesionale la radiaţii ionizante 

S-a realizat prin: 

■ evidenţa expuşilor profesional la radiaţii ionizante din domeniul medical, industrial; 

■ controlul asupra completării fişelor de anchetă privind starea de sănătate întocmite de 

medicul de medicina muncii abilitat; 

■ completarea fişelor cu examenul medical periodic obligatoriu va fi efectuată conform 

Ordinului 944/2001 şi OMSF nr. 1032/20.12.2002 la un medic abilitat  de medicina 

muncii în radiopatologie; 

■ luarea în evidenţă a noilor intraţi şi scoaterea expuşilor din mediu din diferite motive 

(ieşirea din mediu, pensionare, deces, etc); 

■ centralizarea tuturor datelor şi comunicarea la D.S.P. Iaşi  LIRI  în fiecare  trimestru 

         Total  obiective  nucleare - 34, din care: 

                            -  30 unităţi sanitare 

                            -  3 unităţi industriale 

                            - 1 altul 

    Nr. total expuşi profesional la radiaţii ionizante  - 74, din care: 

                            - în domeniul sanitar - 68 

                            - în domeniul industrial -  5 

                            - 1 altul 

 

■ monitorizarea individuala a expusului profesional la radiatii ionizante s-a efectuat în 

totalitate pentru toţi expuşii profesional la radiaţii ionizante. Aceasta este efectuată de 

Laboratorul de Dozimetrie Individuala, Laborator Igiena Radiatiilor prin metoda film-

dozimetrica, în baza contractelor de prestări servicii. 

Conform art. 1.1.6.1, din anexa nr. 13 a Normelor de dozimetrie individuală, sunt 

înregistrate în fişele de monitorizare individuală numai valorile mai mari decât nivelul de 

înregistrare, respectiv 0.17 mSv, stabilit de norme. Nu s-au semnalat cazuri de supraexpunere la 

radiaţii ionizante. 

3. Monitorizarea protecţiei radiologice a pacientului în procedurile cu radiaţii 

ionizante 

Se implementează: 

■ Ordinul MSP nr. 1540/2006-privind expunerea medicala in radiologia pediatrica; 

■ Ordinul MSP nr. 1541/2006-privind expunerea medicala la radiatii ionizante a gravidelor; 

■ Ordinul MSP nr. 1542/2006, privind raportarea datelor privind expusii medicali la radiatii 

ionizante; 
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■ Ordinul nr. 1003/2008 privind formularele de înregistrare şi raportare a datelor privind 

expunerile medicale la radiaţii ionizante (datele înregistrate la nivelul unităţilor sanitare 

au fost raportate şi  trimise, conform formularelor de înregistrare  la LIRI  Iaşi); 

■ Ordinul nr. 1045/16.07.2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului 

sănătăţii nr. 1.093/2004 pentru modificarea Normelor sanitare de baza pentru 

desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare, aprobate prin Ordinul ministrului 

sanatatii nr. 381/2004. 

 

VII. SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

Intrucat scopul activităţii de control în sănătate publică este identificarea, managementul 

si comunicarea riscurilor din mediul de viata si munca a populatiei, personalul format din 2 

inspectori si 4 asistenti inspectori, a realizat in anul 2013 un numar de 2.654 actiuni de inspectie 

si 35 actiuni de recontrol finalizate cu 551 avertismente, 15 amenzi in valoare totala de 14.200 

lei, retragerea ASF de la 9 unitati de invatamant si  decizii de suspendare temporara a activitatii 

la doua unitati. 

Ca masuri complementare de protectie a sanatatii populatiei s-a dispus retragerea de la 

comercializare/sau consum a 9 produse cosmetice din unitati de desfacere si 841,738 Kg, 263 

bucati si 355 litri de produse alimentare neconforme din obiective cu profil alimentar precum si 

21,23 Kg si 18,91litri de alimente din blocurile alimentare a unitatilor de invatamant, iar in 

domeniul biocidelor s-a recomandat reetichetarea a 25 de produse plasate pe piata fara aviz 

sanitar sau cu date necorespunzatoare /sau incomplete inscriptionate pe eticheta.  

Inspectorii Compartimentului de Inspecţie şi Control al Factorilor de Risc din Mediul de 

Viaţă şi Muncă din cadrul D.S.P. Vaslui, au monitorizat parametrii fizico - chimici si 

microbiologici cu impact asupra starii de sanatate prin prelevarea unui numar 142 probe (105 

probe de alimente, 8 probe de materiale in contact cu alimentele, 3 probe de apa potabila, 24 

probe de apa de imbaiere, 2 probe de produse cosmetice), din care 20 au fost necorespunzatoare. 

In vederea verificarii parametrilor de calitate a produselor prelevate  s-a colaborat cu 

laboratorul DSP Vaslui, cu laboartoarele zonale din reteaua Ministerului Sanatatii laboratoarele 

INSP Bucuresti, CRSP Iasi, Cluj, Targu Mures, Timis, laboratoarele DSP Buzau, DSP Constanta 

si in particular, pentru detectarea radioactivitatii alimentelor tratate cu radiatii, cu Laboratorul  de 

Incercari Fizico-Chimice al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si 

Inginerie Nucleara ,,Horia Hulubei” (IFIN-HH).  

     Acţiunile de inspecţie desfăşurate în decursul anului 2013 au inclus: 

I. Inspectii planificate in obiective cu activitati ce pot reprezenta un risc pentru sanatatea 

publica (obiective de productie, distributie si utilizare apa potabila - 230 controale, obiective 

turistice si de agreement - 22 controale, zone de locuit si unitati cu activitati ce vizeaza mediul de 

viata al populatiei - 108 controale, obiective monitorizate in ceea ce priveste implementarea 
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Legii 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor de tutun - 512 

controale, obiective destinate ocrotirii, educarii si instruirii copiilor si tinerilor - 275 controale, 

unitati verificate pentru asigurarea unui mediu corespunzator de munca - 75 controale, obiective 

care produc se comercializeaza sau se utilizeaza produse cosmetice - 258 controale, obiective in 

care se comercializeaza sau se utilizeaza produse biocide - 645 controale) 

 

II. Acţiuni tematice stabilite de Ministerul Sanatatii: 

1.  Actiune tematica privind verificarea respectarii dispozitiilor Legii nr.349/2002 

2. Actiune tematica privind respectarea legislatiei in vigoare referitoare la suplimentele 

alimentare 

3. Actiune tematica de verificare a condiţiilor igienico-sanitare de funcţionare a unitatilor de 

infrumusetare si a conformitatii produselor cosmetice uz profesional 

4. Actiune tematica de inspectie privind utilizarea aditivilor alimentari in bauturile racoritoare  

5. Actiune tematica de verificare a conformitatii apelor potabile imbuteliate si a apelor minerale 

naturale imbuteliate la prevederile legislatiei in vigoare 

6. Actiune tematica de verificare a respectarii legislatiei in vigoare in unitatile de recreere a 

copiilor si tinerilor ,respectiv in taberele scolare si de control in alte unitati de turism 

7. Actiune tematica de control a conformitatii apelor de imbaiere cu prevederile legislatiei in 

vigoare 

8. Actiune tematica de control a condiţiilor igienico-sanitare de funcţionare in unitatile de 

invatamant,crese si cabinete medicale scolare   

9. Actiune tematica de control a condiţiilor igienico-sanitare din crese si unitati de catering care 

asigura alimentatia copiilor prescolari si scolari 

10. Actiune tematica de control privind respectarea prevederilor legale in vigoare in ceea ce 

priveste punerea pe piata a produselor biocide 

11. Actiune tematica de control privind materialele si obiectele de ceramica destinate sa vina in 

contact cu alimentele 

12. Actiune tematica de control privind respectarea prevederilor legale in vigoare de catre 

unitatile care produc si sau comercializeaza produse de panificatie si patiserie 

13. Actiune tematica de control pe alimente cu destinatie nutritionala speciala si mentiuni 

nutritionale si de sanatate 

14. Actiune tematica de control la operatorii economici care produc sau comercializeaza produse 

de panificatie si patiserie in cadrul Protocolului de colaborare pentru prevenirea si combaterea 

evaziunii fiscale in domeniul depozitarii si comercializarii produselor cerealiere si a produselor 

de panificatie 

15. Actiune tematica de control al produselor cosmetice naturale 
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III.  Acţiuni de control ca urmare a sesizarilor  si reclamatiilor 

Problemele care au constituit obiectul celor 99 sesizari adresate institutiei noastre de catre 

persoane fizice si juridice au fost: 

■ disconfort cauzat de zgomot in zonele de locuit - 17 

■ evacuarea  necorespunzătoare a deşeurilor lichide  şi solide - 26 

■ condiţii igienico-sanitare necorespunzătoare în unităţi şi locuinţe - 10 

■ disconfort produs de creşterea animalelor - 19 

■ suspiciuni privind furnizarea de apă nepotabilă - 7 

■ disconfort cauzat de prezenţa pulberilor şi a fumului în zone locuite - 12 

■ etichetare/încadrare necorespunzătoare de produse cosmetic si produse biocide - 4 

■ preparare si comercializare produse alimentare neconforme - 3 

■ lipsa anexelor social sanitare in unitati cu profil alimentar - 1 

In cadrul acestor actiuni s-au realizat 12 controale cu alte autoritati si anume cu comisari de la 

Garda de Mediu, inspectori ai DSVSA, reprezentanti de la Politia locala, primarii locale si de la 

Corpul de control al Institutiei Prefectului. 

 

IV. Acţiuni de control in cadrul programelor nationale de monitorizare factori de risc din 

mediul de viata si munca 

■ controale si prelevari de probe legate de supraveghere a produselor cosmetice in relatie cu 

sanatatea umana 

■ controale privind monitorizarea consumului de aditivi alimentari 

■ controale privind monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare 

■ controale privind monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii 

■ controale privind monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consum uman 

■ controale privind evaluarea factorilor de risc din materiale si obiecte care vin in contact 

cu alimentele 

V. Acţiuni de control in cadrul alertelor referitoare la alimente si produse nealimentare 

■ Notificare de alerta 050/04.10.2013 - Supliment alimentar care are in compozitie 

substanta medicamentoasa fluoxetina 

■ Notificare informativa de alerta AIH/08.07.2013 - Suplimente alimentare care are in 

compozitie ghimbir tratat cu radiatii ionizante 

■ Notificare informativa de alerta AIE/03.07.2013 - Apa minerala naturala plata Perla 

Harghitei contaminata chimic cu azotiti 

■ Notificare informativa de alerta AAG/19.01.2013 - Apa minerala carbogazeificata Stana 

de Vale contaminata cu bacterii patogene 

■ 2 alerte RAPEX  privind produse cosmetice neconforme 
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Probleme de sănătate publică identificate prin acţiuni de control privind: 

1. APA POTABILĂ 

■ lipsa monitorizării de control şi audit la majoritatea producatorilor/distribuitorilor de apă 

din mediul rural, în sistemul public centralizat si  în sistemul public local (cişmele, 

fântâni; 

■ In acest domeniu se mentine lipsa colaborarii intre autorităţile publice locale si 

organele şi medicii de familie din localităţile respective; 

■ dezinfecţia apei cu  produse neavizate sanitar de MS (pentru dezinfecţia apei); 

■ nerefacerea calităţii apei, constatată în urma analizelor de laborator efectuate 

(microbiologic/chimic); 

■ neefectuarea cursurilor pentru însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă de către 

angajaţii din sistemele de alimentare cu apa, în rural, şi lipsa calificării profesionale 

corespunzătoare a acestora. 

■ nefinalizarea lucrărilor, în unele localităţi, la sistemele de alimentare cu apa, din cauza 

          lipsei fondurilor. 

   2.  ALIMENTUL 

■ spaţii improprii şi circuite nefuncţionale pentru aliment, personal si deseuri; 

■ lipsa monitorizării temperaturii în lanţul frig; 

■ lipsa programelor si procedurilor de igienizare precum si a inregistrarilor efectuarii 

acestora; 

■ neefectuarea controlului medical periodic conform reglementarilor H.G. 355/2007; 

■ neidentificarea riscurilor profesionale  la angajarea personalului; 

■ neefectuarea determinărilor de noxe in locurile de munca; 

■ angajaţii nu fac dovada cunoaşterii noţiunilor fundamentale de igienă; 

■ lipsa dezinfectantelor avizate MS pentru dezinfecţie în industria alimentară sau utilizarea 

incorectă a acestora. 

 

În anul 2013, reprezentanţii Compartimentului  Inspecţia şi Controlul factorilor de 

risc din mediul de viaţă şi  muncă din cadrul D.S.P. Vaslui au fost efectuate 761 acţiuni de 

control, din care: 

■ 3 controale în UTS 

■ 1 control in CTS 

■ 4 controale integrale în unităţile sanitare cu paturi 

■ 39 controale în secţii cu diferite profiluri din unităţile sanitare cu paturi 

■ 10 controale în laboratoare de analize medicale 

■ 125 controale în cabinete de medicină de familie 

■ 16 controale în cabinete de medicină de specialitate 
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■ 9 controale în cabinete de medicină dentară 

■ 185 controale privind gestionarea deşeurilor biologice 

■ 261 controale privind utilizarea produselor biocide 

■ 1 control în centrele de permanenţă 

■ 7 controale în unităţile de îngrijiri la domiciliu 

■ 4 controale serviciu de ambulanta 

■ 5 control în unităţi medico-sociale+centre ANPH 

■ 16 controale de necesitate (sesizări) 

■ 11 controale privind interzicerea fumatului în unităţile sanitare 

■ 46 controale in unitati de invatamant 

■ 4 controale in unitati de turism 

■ 14 controale – suplimente alimentare 

Au fost aplicate 99 de sancţiuni contravenţionale, din care:   

- 21 amenzi – 20.000 lei 

- 78 avertismente 

 

Prin activitatea desfăşurată în cadrul COMPARTIMENTULUI DE CONTROL AL 

ASISTENŢEI MEDICALE A COMUNITĂŢILOR LA RISC s-a avut în vedere dezvoltarea 

unei reţele de asistenţă medicală comunitară prin intermediul căreia să se îmbunătăţească accesul 

la servicii medicale pentru segmentele populaţiei defavorizate, urmărind prin aceasta obţinerea 

unui impact direct asupra ameliorării stării de sănătate.  

Activitatea de asistenţă medicală comunitară face parte din sistemul sanitar centrat pe 

nevoile cetaţeanului, prin această activitate asigurîndu-se îngrijiri într-un procent cât mai mare de 

pacienţi chiar în cadrul comunităţii. 

Astfel, în anul 2013 asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari şi-au desfăşurat 

activitatea în cadrul serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor publice 

locale, în 42 de localităţi din judeţ. În mediul urban şi-au desfăşurat activitatea 2 asistenţi 

medicali comunitari şi 4 mediatori sanitari pentru comunităţile de romi, iar in mediul rural 36 

asistenţi medicali comunitari şi 10 mediatori sanitari. Faţă de anul 2012, numărul mediatorilor 

sanitari care au activat în comunităţi, a scăzut deoarece 2 mediatori si-au dat demisia (Negreşti şi 

Huşi). 

În anul 2013 s-a continuat raportarea activităţii la DSP prin machete şi s-a făcut 

centralizarea indicatorilor lunari şi respectiv analiza activităţilor prin intâlniri trimestriale. 

Întâlnirile de la nivelul DSP au avut la baza principiul reglementării activităţii, a cadrului 

legislativ, a informărilor şi instruirilor pe teme de promovare a sănătăţii şi prevenire a 

îmbolnăvirilor, adaptate la nevoile comunităţii.  
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Astfel, numărul total de populaţie – grupul ţintă care a beneficiat de serviciile de asistenţă 

medicală comunitară a fost de 105 697. Populaţia deservită în anul 2013 a fost de 67 842. 

Din totalul de 105.697, vârstnici sunt 69.556, dintre aceştia un număr de 59.556 au avut 

nevoie de servicii de îngrijiri comunitare în anul 2013. 

Din totalul de 105.697, copii sunt 23.439, dintre aceştia un număr de 7.886 de copii au 

avut nevoie servicii de îngrijiri comunitare în anul 2013. 

Numărul de femei care au utilizat contraceptive a fost de 4.580 din totalul de 17.885 de 

femei de vârstă fertilă.  

     Principalele teme ale instruirilor din anul 2013 au fost:  

■ Recomandări privind prevenirea îmbolnăvirilor sezoniere (gripă, viroze ) 

■ Importanţa consultaţiei prenatale;  

■ Igiena şi alimentaţia gravidei; 

■ Metode contraceptive; 

■ BTS; 

■ Sarcina şi alaptarea; 

■ Epidemiologia bolilor infecţioase; 

■ Boli cu transmitere sexuală; 

■ Prevenirea şi tratarea tuberculozei; 

■ Prevenirea cancerului de col uterin, de sân, de colon. 

De asemenea, la nivelul DSP au avut loc 4 întâlniri de lucru la care au participat atât 

asistenţii medicali comunitari cât şi mediatorii sanitari din judeţ. 

În anul 2013 s-au intreprins acţiuni de monitorizare, evaluare şi coordonare a activităţii 

de asistenţă medicală comunitară prin deplasări în teren, pentru a încuraja colaborarea cu 

primarii şi cu medicii de familie pe linia îndeplinirii atribuţiilor specifice de asistenţă medicală 

comunitară în comunele Zorleni, Ştefan cel Mare, Tutova, Griviţa, Vetrişoaia, Şuletea şi oraşul 

Huşi. 

 

VIII. BIROUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI PROGRAME DE SĂNĂTATE 

 În anul 2013, în cadrul biroului s-au desfăşurat activităţi conform Ord. MS 1078 / 2010, 

activităţi ce au vizat atât derularea programelor naţionale de sănătate, cât şi asistenţa medicală 

din judeţ. 

ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ este asigurată prin medicina de familie şi centre 

de permanenţă.  

La nivelul judeţului funcţionează un număr de 180 cabinete medicină de familie, din 

care 75 în mediul urban şi 105 în mediul rural şi 11 Puncte de lucru, din care 3 în mediul 

urban şi 8 în mediul rural. 
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Continuitatea asistenţei medicale primare a fost asigurată în 2013  prin  9 Centre de 

Permanenţă, organizate în mediul rural, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea 46 medici şi 

46 cadre sanitare medii, astfel: 

1. Centrul de permanenta Codaesti, centru de permanenta fix, deservit de 5 medici si 5 

asistente medicale, cu sediul in mediul rural, intr-un cabinet de medicina de familie, cu  5 

comune arondate si o populatie de 15.485 locuitori. Activitatea centrului a inceput cu data de 

20.10.2011. Zonele arondate centrului de permanenta sunt comunele: Codaesti, Tacuta, 

Danesti, Miclesti si Feresti.  

2. Centrul de permanenta Ivanesti, cu denumirea „Centrumed – Ivanesti”, centru de 

permanenta fix, deservit de 5 medici si 5 asistente medicale,  cu sediul in mediul rural, intr-un 

cabinet de medicina de familie, cu 4 comune arondate si o populatie de 13.873 locuitori. 

Activitatea centrului a inceput cu data de 01.10.2011. Comunele arondate centrului de 

permanenta:  Ivanesti, Pungesti, Garceni si Poienesti.  

3. Centrul de permanenta Vutcani, centru de permanenta fix, deservit de 6 medici si  6 

asistente medicale,  cu sediul in mediul rural, intr-un cabinet de medicina de familie, cu 5 

comune arondate si o populatie de 11.665 locuitori. Activitatea centrului a inceput cu data de 

01.10.2011. Comunele arondate centrului de permanenta: Vutcani, Gagesti, Dodesti, Rosiesti si 

Viisoara.  

4. Centrul de permanenta Puiesti, centru de permanenta fix, deservit de 5 medici si 5 

asistente medicale,  cu sediul in mediul rural, intr-un cabinet de medicina de familie, cu 5 

comune arondate si o populatie de 19.210 locuitori. Activitatea centrului a inceput cu data de 

01.04.2012. Zonele arondate centrului de permanenta sunt: comuna Puiesti, comuna Voinesti, 

comuna Gherghesti, comuna Pogana si comuna Iana.  

5. Centrul de permanenta Cozmesti, centru de permanenta fix, deservit de 5 medici si 5 

asistente medicale,  cu sediul in mediul rural, intr-un cabinet de medicina de familie, cu 4 

comune arondate si o populatie de 9796 locuitori. Activitatea centrului a inceput cu data de 

01.06.2012. Comunele arondate centrului de permanenta: Cozmesti, Delesti, Osesti si Balteni.  

6. Centrul de permanenta Duda-Epureni, centru de permanenta fix, deservit de 5 medici si 5 

asistente medicale,  cu sediul in mediul rural, intr-un cabinet de medicina de familie, cu 3 

comune arondate si o populatie de  11.255 locuitori. Activitatea centrului a inceput cu data de 

15.07.2012. Comunele arondate centrului de permanenta: Duda-Epureni, Arsura si Dranceni.  

7. Centrul de permanenta Oltenesti, centru de permanenta fix, deservit de 5 medici si 5 

asistente medicale,  cu sediul in mediul rural, intr-un cabinet de medicina de familie, cu 4 

comune arondate si o populatie de 10.322 locuitori. Activitatea centrului a inceput cu data de 

15.11.2012. Comunele arondate centrului de permanenta: Albesti, Oltenesti, Cretesti si 

Tatarani. 
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8. Centrul de permanenta Stănileşti, centru de permanenta fix, deservit de 5 medici şi 5 

asistente medicale,  cu sediul în mediul rural, într-un cabinet de medicina de familie, cu 5 

comune arondate si o populatie de 23.784 locuitori. Activitatea centrului a început cu data de 

01.06.2013. Comunele arondate centrului de permanenta: Stănileşti, Lunca Banului, Berezeni, 

Vetrişoaia şi  Fălciu.  

9. Centrul de permanenta Dragomireşti, centru de permanenta fix, deservit de 5 medici şi 5 

asistente medicale,  cu sediul în mediul rural, într-un cabinet de medicina de familie, cu 3 

comune arondate. Activitatea centrului a început cu data de 01.11.2013. Zonele arondate 

centrului de permanenta sunt: comuna Dragomireşti, comuna Ivăneşti (sat Ursoaia, sat Bleşca şi 

sat Moara Sima) şi comuna Voineşti (sat Avrămeşti şi sat Uricani).  

 

Situaţia serviciilor medicale acordate în cadrul acestor centre se prezintă astfel: 

                                                          

Indicatori de activitate – 

Centre de permanenţă 
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Numărul de bolnavi pentru 

care s-a asigurat 

continuitatea asistenţei 

medicale primare în regim 

de gardă prin centrul de 

permanenţă 1583 1122 1399 1180 1729 1288 1516 946 267 11030 

Numărul de bolnavi 

pentru care s-a 

asigurat 

continuitatea 

asistenţei medicale 

primare în regim de 

gardă în centrul de 

permanenţă, pe 

grupe de vârstă:   

0 - 1 

an 246 14 17 28 199 61 6 141 4 716 

1 - 4 

ani 212 48 114 113 78 113 31 32 38 779 

4 - 

60 

ani 610 631 724 803 692 629 739 564 164 5556 

peste 

60 

ani 515 428 544 236 761 485 740 349 61 4119 

Numărul de bolnavi pentru 

care s-a solicitat ambulanţa 

de transport 126 2 0 8 11 0 25 18 0 190 

Numărul de bolnavi pentru 

care s-a eliberat bilet de 

trimitere către alte 

specialităţi 394 21 79 0 110 8 19 24 3 658 

numărul de bolnavi pentru 

care s-a asigurat consultaţie 

în regim de gardă la sediul 

C.P. 1583 1122 1371 1177 1709 1285 1484 943 267 10941 

numărul de bolnavi pentru 

care s-a asigurat consultaţie 

în regim de gardă la 

domiciliul pacientului 0 0 28 3 20 3 32 3 0 89 
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ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE este asigurată prin Ambulatoriile integrate ale 

spitalelor cu cabinete de  specialitate: Ambulatoriul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui,  

Ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgenţă „E. Beldiman” Bârlad şi Ambulatoriul Spitalului 

Municipal „D. Castroian” Huşi. 

ASISTENŢA MEDICALĂ  SPITALICEASCĂ este asigurată de un numar de  4 spitale 

publice, cu un numar total de 2102  paturi  pentru spitalizarea continuă, din care: 

 Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, nivel de competenţă III: 892 paturi; 

 Spitalul Municipal de Urgenţă „E. Beldiman” Bârlad , nivel de competenţă III: 784  

      paturi; 

 Spitalul Municipal „D. Castroian” Huşi, nivel de competenţă IV: 285 paturi; 

 Spitalul de Psihiatrie Murgeni, nivel de competenţă V: 141 paturi. 

 

ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENŢĂ este asigurată de următoarele unităţi de asistenţă 

medicală prespitalicească şi spitalicească: 
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 Serviciul Judeţean de Ambulanţă, cu substaţiile Vaslui, Bârlad, Huşi, Negreşti, 

Murgeni; 

 Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, 

Camera de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă “E. Beldiman” 

Bârlad şi punct de lucru pentru pediatrie, Camera de Garda a Spitalului Municipal „D. 

Castroian” Huşi şi Camera de Gardă a Spitalului de Psihiatrie Murgeni. 

 

PROGRAMELE NAŢIONALE se derulează la nivelul judetului conform Ord. MS/CNAS 

1591/1110 din 2010 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programelor Naţionale de 

Sănătate pentru anii 2011-2012, finantarea acestora realizându-se de la bugetul de stat şi din 

venituri proprii ale MS, de la titlurile bugetare „Bunuri şi servicii” şi „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice”. 

PN IV.1 – Programul naţional de depistare activă precoce a cancerului de col uterin 

La nivelul judeţului Vaslui sunt organizate 2 reţele de screening prin intermediul cărora 

se derulează  Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col 

uterin: o reţea în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui şi o reţea în cadrul Spitalului 

Municipal „D. Castroian” Huşi.  

Aceste reţele de screening includ: 

■ 155 centre de informare şi consiliere  

■ 70  centre de recoltare a materialului celular cervico-vaginal 

■ 10  laboratoare de analize medicale în domeniul citologiei cervicale 

În 2013, la nivelul judeţului Vaslui au fost testate pentru depistarea precoce activă a 

cancerului de col uterin  6380 femei, din care 245 cu rezultatul pozitiv la testul Papanicolau. 

Cumulat, de la începutul acestui program (din octombrie 2012), au fost testate 7867 

femei, din care 308 au fost trimise la medicii specialişti pentru investigaţii de specialitate, având 

rezultatul la testul Papanicolau pozitiv. 

Număr femei testate în 2012 1487 

nr. femei cu test pozitiv 63 

Numar femei testate Trim. I 2013 3868 

Număr femei testate Trim. II 2013 1166 

Număr femei testate Trim. III 2013 1178 

Număr femei testate Trim. IV 2013 168 

Număr femei testate în 2013 6380 

nr. femei cu test pozitiv 245 

 

 

 



 69 

PN V - Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 

 Sănătatea mamei şi copilului reprezintă o prioritate pentru sistemul de sănătate din 

România. Programul Naţional de sănătate a femeii şi copilului cuprinde mai multe subprograme 

naţionale de sănătate în scopul evaluării, prevenirii, tratamentului şi controlului bolilor cu 

impact major asupra stării de sănătate a acestora. 

Având în vedere faptul că judeţul Vaslui este un judeţ cu o situaţie socio-economică 

precară, natalitatea încă mare, adresabilitatea în cadrul programelor a fost maximă, de multe ori 

existând presiuni în ceea ce priveşte acceptarea în programe ca şi beneficiari. 

Programul Naţional de Sănătate a femeii şi copilului cuprinde mai multe subprograme 

naţionale de sănătate în scopul evaluării, prevenirii, tratamentului şi controlului bolilor cu 

impact major asupra stãrii de sãnãtate a acestora, astfel: 

1. Subprogramul pentru ameliorarea stãrii de nutriţie a gravidei şi copilului – cuprinde  

intervenţii  specifice pentru ameliorarea stãrii de nutriţie a gravidei şi copilului: 

 “Profilaxia anemiei feriprive la gravidã”: subprogramul a asigurat procurarea şi 

distribuţia de preparate de fier la 719 gravide, cu prioritate la cele din categoria de risc, 

distribuite prin 70 cabinete medicină de familie din mediul urban şi rural. 

 “Profilaxia anemiei feriprive la sugar”: subprogramul a asigurat procurarea şi 

distribuţia de preparate de fier la 1861 sugari, cu prioritate la cei din categorii de risc, distribuite 

prin 103 cabinete medicina de familie din mediul urban şi rural. 

 “Profilaxia rahitismului carenţial al copilului”: subprogramul a asigurat 

procurarea distribuţia şi administrarea profilactica a vitaminei D populatiei tinta:  3616 copii 

pânã la vârsta de 18 luni,  distribuite prin 126 cabinete medicinã de familie din mediul urban şi 

rural. 

 “Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstã cuprinsã între 0-12 luni, care nu 

beneficiazã de lapte matern prin administrare de lapte praf”: subprogramul a asigurat 

procurarea şi distribuţia de lapte praf pentru 1540 copii cu vârsta cuprinsã între 0-12 luni, care 

nu beneficiazã de lapte matern prin administrare de lapte praf, conform prevederilor legale în 

vigoare, cantitate distribuitã din stocurile disponibile. 

           Laptele  praf, formula pentru sugari, se acordã gratuit, pe baza de prescripţie medicalã 

eliberatã de medicul de familie, în luna de raportare, au prescris cantitãţi de lapte praf  120 

medici de familie.  

2. Subprogramul de sãnãtate a femeii –  intervenţii  pentru sãnãtate femeii: 

“Creşterea accesului la servicii moderne de planificare familialã” – s-a asigurat 

distribuţia de produse contraceptive pentru  3800 beneficiari prin 3 planning-uri familiale din 

mediul urban şi 60  cabinete medicinã de familie din mediul rural. 
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Contraceptivele se acordă fãrã platã prin: cabinetele de planificare familialã, cabinetele 

medicilor de familie incluşi  în program, cabinetele de obstetricã – ginecologie din ambulatoriul 

de specialitate şi spital, precum şi prin secţiile de ginecologie în care se desfaşoarã avorturi la 

cerere.  

Categoriile de persoane beneficiare de acordarea gratuitã a contraceptivelor sunt: şomere, 

eleve şi studente, persoane care fac parte din familii beneficiare de ajutor social, femei cu 

domiciliul stabil în mediul rural, femei care efectueazã un avort, la cerere, într-o unitate sanitarã 

publicã, precum şi alte persoane fãrã venituri care dau declaraţie pe proprie rãspundere în acest 

sens. 

PN VII - Programul national de tratament in strainatate 

În 2013, Direcţia de Sănătate Publică Vaslui a înregistrat trei solicitări în vederea 

trimiterii la tratament în străinătate a pacientilor cu afecţiuni care nu pot fi tratate în ţară. 

 

Alte activităţi desfăşurate în anul 2013 în cadrul Biroului de Asistenţă medicală şi 

programe:  

■ Eliberare adeverinţe medicilor din teritoriu şi informarea acestora despre confidenţialitatea 

codului de parafă - 22 medici; 

■ Avizare programe de activitate a furnizorilor de servicii medicale în conformitate cu 

precizãrile cuprinse în Normele contractului cadru  privind condiţiile acordãrii asistenţei 

medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate - 486 furnizori de servicii 

medicale care au intrat în contract cu C.J.A.S. Vaslui; 

■ Actualizare a bazei de date cu programul de lucru al unitãţilor sanitare, spitaliceşti, 

prespitaliceşti, farmaciilor care intră în contract cu C.J.A.S, cabinetelor medicale de 

specialitate, ambulatoriilor private şi stocarea informaţiilor privind programul de lucru a 

acestora; 

■  Redactare, actualizare şi eliberare a autorizaţiilor de liberã practicã medicalã (biologi, 

chimişti, kinetoterapeuţi) – 28 autorizaţii de liberã practicã; 

■ Redactare,  eliberare, arhivare  certificate de înregistrare în Registrul Unic de Evidenţã al 

Cabinetelor Medicale – 45 certificate; 

■ Actualizare a bazei de date a Registrului Unic de Evidenţã al Cabinetelor Medicale (partea I 

a, partea II a, partea III a); 

■ Aplicare şi actualizare a Registrului vizelor  în vederea aplicãrii ulterioare a “Apostilei de 

la Haga" de cãtre Prefectura Vaslui – 12 documente; 

■ Asigurarea  activitãţii de secretariat a Comisiei de monitorizare şi competentã profesionalã 

pentru cazurile de malpraxis. Gestionarea, redactarea  şi pãstrare a evidenţei stricte a 

sesizãrilor primite, a documentaţiei aferente fiecarui caz expertizat, a proceselor-verbale 

întocmite în cadrul şedinţelor comisiei, a deciziilor luate, precum şi a altor documente depuse 



 71 

la comisie sau emise de aceasta. Raportare lunarã la Ministerul Sãnãtaţii a sesizãrilor şi a 

activitãţii comisiei - 12 raportari lunare + 1 raport anual; 

■ Realizarea corespondenţei cu unităţile sanitare din teritoriu privind diverse activităţi 

medicale solicitate de forurile superioare, cu rezolvarea acestora în termenele stabilite; 

■ Centralizarea indicatorilor specifici Programelor Naţionale de Sănătate a Direcţiei de 

Sănătate Publică şi a unităţilor sanitare din judeţul Vaslui, trimestrial şi anual, cumulat de la 

începutul anului, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face 

raportarea; 

■ Încheierea de contracte pentru furnizarea produselor achiziţionate prin licitaţii publice  

organizate la nivel naţional către unităţi sanitare care derulează programe naţionale de 

sănătate finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, cu 180 medici de familie; 

■ Încheierea de contracte comodat laptop si imprimanta cu 180 medici de familie din judet; 

■ Încheierea de contracte pentru desfasurarea activitatilor de desfasurare a vaccinurilor 

obligatorii/optionale prevazute in Programul National de Imunizare cu 180 medici de familie; 

■ Actualizarea evidenţei privind gravidele cu sarcină gestaţională 5-9 luni de la nivelul 

cabinetelor medicilor de familie în conformitate cu prevederile Planului de măsuri pentru 

sezonul rece 2013-2014. Având în vedere raportările medicilor de familie din mediul rural, 

situaţia gravidelor cu vârsta gestaţională între 5-9 luni din judeţului Vaslui, la sfârşitul lunii 

decembrie 2013, se prezintă astfel: 

 

Nr. 

Crt. 

Zona Număr gravide Nr. medici care au 

raportat 

1 Vaslui 118 36 

2 Barlad 182 44 

3 Husi 102 22 

4 Negreşti 42 11 

 TOTAL 444 113 

 

■ Actualizarea evidenţei persoanelor dializate de la nivelul celor două centre de dializă, 

respectiv S.C.Nefrocare S.R.L Vaslui şi S.C. Nefromed Dialysis Centers S.R.L Bârlad, în 

conformitate cu prevederile Planului de măsuri pentru sezonul rece 2013-2014, precum şi 

colaborarea cu acestea pe perioada avertizărilor meteo nefavorabile.  Cele  două centre de 

dializă oferă servicii medicale  pacienţilor astfel: 
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Nr. 

Crt.  

Centru de dializă Nr. pacienţi luna 

decembrie 2013 

Ture de activitate 

luni - sâmbătă 

Nr. de aparate 

funcţionale 

1 NEFROCARE VS 83 2 24 

2 NEFROMED BD 113 3 24 

 TOTAL 196   

 

■ Întocmirea, centralizarea şi transmiterea cererilor de finanţare pentru Programele Naţionale 

de Sănătate (PN), finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, către Unităţile de Asistenţă 

Tehnică şi Management din cadrul: 

- Institutului Naţional de Sănătate Publică pentru: 

 PN de Imunizare,  

 PN supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare 

 PN monitorizare şi control a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi 

muncă 

 PN evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate  

 PN depistare activă precoce a cancerului de col uterin 

- Institutul de Pneumoftiziologie „M. Nasta”  pentru PN prevenire, supraveghere şi 

control al tuberculozei; 

- Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş” pentru PN de 

supraveghere şi control al infecţiei HIV; 

- Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului ”Prof. Dr. A.Rusescu” pentru PN 

de sanatate a femeii si copilului; 

conform Ordinului MS nr. 422/2013  privind aprobarea Normelor tehnice de realizare 

a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum si a H.G. nr. 124/2013 privind aprobarea programelor 

naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014. 

 

IX. DOMENIUL ECONOMIC SI ADMINISTRATIVE 

     A. COMPARTIMENT BUGET – FINANŢE ŞI CONTABILITATE 

 Activitatea financiară a Direcţiei de Sănătate Publică se desfăşoară în baza bugetului de 

venituri şi cheltuieli aprobat de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii. 

 În anul 2013, DSP şi-a desfăşurat activitatea cu un buget total de 39.423 mii lei, din 

următoarele surse: 

 Buget de stat: 33.553 mii lei; 

 Venituri proprii ale M.S. – Accize: 5.342 mii lei; 

 Venituri proprii din prestari servicii: 528 mii lei. 
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Buget DSP Vaslui 2013, pe surse de finantare

33553

5342 528 Buget de stat 

Venituri proprii ale MS-

accize

Venituri proprii din

activitatea proprie

 

 

Creditele bugetare deschise pe seama DSP Vaslui în anul 2013, precum şi sumele din 

venituri proprii, au fost utilizate cu responsabilitate prin aplicarea unei politici economice şi 

financiare riguroase, cu exigenţă în folosirea eficientă a creditelor bugetare, cu respectarea şi prin 

aplicarea întocmai a dispozitiilor Legii 500/2002 privind finanţele publice şi ale Ordinului 

ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. 

În anul 2013 bugetul DSP Vaslui a fost aprobat in conditiile determinate de evoluţiile 

economice interne şi externe care au impus adoptarea unei politici de restrăngere a cheltuielilor 

bugetare, indeosebi a cheltuielilor de personal şi de abordare mai prudentă a deficitului bugetar. 

În aceste condiţii dificile, prin măsurile propuse de conducere, s-a reusit finanţarea la timp şi la 

un nivel corespunzator a cheltuielilor proprii a instituţiilor din subordine, a programelor de 

sănătate, a activităţilor şi acţiunilor prioritare prevăzute a se finanţa de la bugetul de stat şi din 

veniturile proprii ale MS. 

Printr-o atentă monitorizare şi stabilire corectă a priorităţilor în finanţare, în perioada 

analizată au fost evitate blocajele financiare şi s-au găsit în permanenţă soluţii pentru asigurarea 

fondurilor bugetare necesare finanţării. 

În vederea urmăririi cheltuielilor, pe lângă monitorizarea lunară a acestora, s-au facut 

analize asupra efectuării cheltuielilor aprobate, îndeosebi ale cheltuielilor de personal, informând 

conducerea  asupra unor posibile disfunctionalităţi, furnizând, totodată, soluţii de remediere a 

acestora. 

Principalele activităţi economice în anul 2013, potrivit responsabilităţilor specifice, 

s-au referit îndeosebi la: 

1.  Finanţarea sectorului sanitar bugetar şi în cadrul acesteia a programelor de sănătate şi a 

celorlalte acţiuni şi activităţi, inclusiv a cheltuielilor de capital, cu respectarea prevederilor 

legale. 



 74 

2.  Raportarea indicatorilor financiari şi bugetari, activitatea financiar-contabilă 

3.  Monitorizarea periodica a unor categorii de venituri şi cheltuieli 

              În ceea ce priveşte  creditele bugetare, plăţile şi cheltuielile efective în 2013 de la 

bugetul de stat pentru activitatea proprie, situatia se prezintă astfel: 

 Credite bugetare aprobate pentru activitatea proprie 17.656 mii lei, din care: 

                  Cheltuieli de personal  2.111 mii lei; 

Cheltuieli cu bunuri si servicii  15.545 mii lei, din care:  

 - cheltuieli de funcţionare 251 mii lei; 

 - programe de sănătate 266 mii lei (262 mii lei pentru lapte praf şi       

                                                             4 mii lei pentru medicamente). 

  Plăţile efectuate de la bugetul de stat pentru activitatea proprie 17.563 mii lei, din care:  

Cheltuieli de personal   2.097 mii lei; 

Cheltuieli cu bunuri şi servicii  15.466 mii lei, din care:  

 - cheltuieli de funcţionare 246 mii lei; 

 - programe de sănătate 266 mii lei (262 mii lei pentru lapte praf si  

                                                             4 mii lei pentru medicamente). 

 Creditele bugetare alocate pentru Titlul 10 – „Cheltuieli de personal”, au fost utilizate 

pentru plata  drepturilor salariale şi a contribuţiilor privind cheltuielile de personal, plăţile fiind 

efectuate în conformitate cu bugetul aprobat şi cu respectarea disciplinei financiare. 

 La Titlu “Transferuri” au fost alocate de la bugetul de stat următoarele sume: 

■ Acţiuni de sănătate (SAJ Vaslui) 106 mii lei, utilizată la achiziţia de medicamente şi 

materiale sanitare şi pentru asigurări casco pentru ambulanţe, in trim.I 2013, utilizându-se 3 

mii lei; 

■ Finanţarea celor două unităţi medico-sociale de pe raza judetului Vaslui – 1.197 mii lei 

aferente cheltuielilor salariale pentru personalul medical şi medicamente şi materiale 

sanitare; 

■ Finanţarea asistenţilor comunitari – 985 mii lei; 

    Situaţia privind sumele alocate din venituri proprii ale MS – accize pentru tutun şi alcool, 

precum şi plăţile nete şi cheltuielile efective pentru anul 2013, se prezintă astfel: 

 Venituri proprii MS – accize, total buget în valoare de 5.342 mii lei: 

■ bunuri şi servicii - 395 mii lei (Anexa privind Execuţia programelor de sănătate la nivelul 

DSP Vaslui); 

■ Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua AAPL 3.563 mii 

lei, cu un grad de utilizare a fondurilor alocate de 100 %. 

■ Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua AAPL 

1.384 mii lei (Anexa privind Execuţia programelor de sănătate la nivelul DSP Vaslui); 
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 Veniturile proprii din prestări servicii realizate conform H.G. nr. 59/2003 privind 

înfiinţarea de către MS a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii reprezintă o altă 

sursă de finanţare pentru cheltuieli curente şi de capital. 

  Încasările reprezentând aceste venituri proprii în anul 2013 au fost în sumă de 

375.687 lei, provenind din încasări pentru prestatii efectuate, astfel: 

■ Analize laboratore bacteriologice  – 99.199 lei; 

■ Analize laborator chimie – 128.590 lei; 

■ Determinări noxe în mediul de muncă – 85.496lei ; 

■ Alte surse de venituri – 62.402 lei. 

 

                  

Structura Veniturilor Proprii DSP Vaslui 2013
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 În anul 2013 situaţia cheltuielilor din venituri proprii din servicii de laborator încasate 

şi utilizate, se prezintă astfel : 

■ Cheltuieli de personal: prevederi bugetare in valoare de 82 mii lei, plăţi efectuate în valoare 

de 79 mii lei; 

■ Cheltuieli pentru bunuri si servicii cu o prevedere bugetară de 338 mii lei şi o plată în valoare 

de 249 mii lei. 

 În anul 2013, DSP Vaslui a efectuat cheltuieli de capital în baza listei de investiţii 

aprobate de MS şi a bugetului de venituri şi cheltuieli din venituri proprii pentru in valoare de 

143 mii lei, achizitionându-se aparaturǎ pentru laboratoarele din dotarea institutiei si un 

sonometru ce vine in intâmpinarea solicitǎrilor locuitorilor judetului. 

 Activitatea economică în anul 2013 s-a desfăşurat în condiţii optime, conform 

programului stabilit, respectiv: 

■ asigurarea drepturilor de personal ale angajaţilor prin plata salariilor cuvenite şi contribuţiilor 

aferente la termenele prevăzute de lege; 

■ asigurarea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor necesare bunei funcţionări a tuturor 

compartimentelor prin achiziţionarea cu respectarea prevederilor legale a materialelor de 
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natura furniturilor de birou, combustibililor, materialelor şi serviciilor cu caracter funcţional, 

obiecte de inventar, reparaţii curente la clădirile în care funţionează laboratoarele în vederea 

acreditării acestora. De asemenea, s-au achitat la termenele prevăzute în contracte, 

cheltuielile pentru iluminat, încălzit, apă, canal şi s-a asigurat  participarea personalului la 

cursuri de perfecţionare; 

■ desfăşurarea activităţilor pe programe de sănătate şi realizarea indicatorilor de eficienţă 

propuşi. 

 Execuţia bugetară la nivelul anului 2013 din fondurile alocate de Ministerul Sănătăţii 

a fost de 98 % faţă de bugetul aprobat, ceea ce conduce la concluzia că s-a acordat o atenţie 

deosebită calităţii lucrărilor de planificare şi execuţie financiară, de contabilitate şi analiză, 

urmărindu-se în permanenţă creşterea competenţei profesionale şi a răspunderii întregului 

personal al compartimentelor implicate. 

 

     B. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV a desfăşurat în 2013 următoarele activităţi:  

■ Încheierea şi urmărirea derulării contractelor de prestări servicii, necesare bunei desfăşurări 

a activităţii instituţiei şi legătura permanentă cu toţi prestatorii de servicii: 

■ Recepţia tuturor bunurilor achiziţionate pe bază de factură şi consemnare în note de 

recepţie;                               

■ Evidenţa şi inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar; 

■ Verificarea, repararea si reîncărcarea stingătoarelor şi verificarea hidranţilor interiori; 

■  Înlocuirea obiectelor sanitare şi a surselor de iluminat deteriorate; 

■  Aprovizionarea cu materiale sanitare şi  birotică conform solicitărilor aprobate; 

■  Urmărirea efectuării etalonării şi verificării metrologice a echipamentelor de laborator; 

■ Revizuirea centralelor termice; 

■ Reamenajarea spaţiului destinat arhivei; 

■ Coordonarea activităţii conducătorilor auto. 

 

     C. COMPARTIMENTUL DE ACHIZITII PUBLICE îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu prevederile OUG nr. 34 / 2006 şi HG nr. 925 / 2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, în anul 2012 fiind realizate următoarele activităţi: 

■ întocmirea planului anual de achizitii publice pe anul 2013 împreună cu serviciul 

administrativ şi mentenanţă în baza referatelor de la compartimentele de specialitate din 

DSP;  

■ aprovizionarea celorlalte compartimente cu produsele, lucrările şi serviciile solicitate de 
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aceasta, prin comenzi, note justificative, prin calcularea valorilor aproximative a 

referatelor în urma cererilor de oferta de preţ către diferiti furnizori, realizarea achiziţiilor 

- comenzi efectuate prin intermediul SEAP; 

■ participarea la diferite comisii de control unde s-au desfăşurat activităţi de verificare şi 

control în unităţile sanitare din subordine la care s-au constatat deficienţe în desfăşurarea 

activităţii anterioare; 

■ corespondenţa legată de facturile de pe Programele Naţionale în mare parte şi legată de 

recepţiile efectuate de către cei doi magazioneri;  

■ realizarea achiziţiilor în vederea dotări laboratoarelor cu aparatură de laborator, în 

conformitate cu lista de investiţii primită de la Ministerul Sănătăţii; 

■ transmiterea către Ministerul Sănătăţii a consumului de medicamente trimestrial din 

unităţile sanitare din judeţ. 


