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Raport privind activităţile desfăşurate de  

 Direcţia de Sănătate Publică Vaslui  

în anul 2014 

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 compartimnetului RUNOS activitatea se desfăşoară pe domenii variate, atât 

pentru aparatul propriu al instituţiei, cât şi pentru unităţile sanitare din judeţ. 

 Managementul resurselor umane din cadrul aparatului propriu constă în gestionarea 

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

are aprobate 81,5 posturi, din care 39 funcţii publice (8 posturi vacante şi 31 posturi ocupate, din 

care 25 cu studii superioare, 6 cu  studii medii) şi 42,5 posturi pentru personal contractual (7 

vacante şi 35,5 posturi ocupate, din care  8 cu studii superioare şi 27,5 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 

■ 124 Cabinete medicină dentară  

În  aceste structuri îşi desfăşoară activitatea, la data de 31.12.2014: 

■ 631 medici,  din care 86 rezidenţi 
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■ 1462  personal sanitar mediu  

■ 636  personal  sanitar auxiliar           

■ 53  alt personal  superior 

■ 122  TESA 

■ 194  muncitori 

■ 80 ambulanţieri 

Principalele activităţi desfăşurate de Biroul RUNOS în anul 2014: 

■ 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.  

■ Aplicarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului de promovare în grad 

profesional a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei; 

■ Corespondenţǎ cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi cu Ministerul Sănătǎţii în 

vederea avizării, respectiv, aprobării modificǎrilor aduse statului de funcţii (promovare în 

grad profesional, transformări de posturi temporar vacante şi vacante în vederea ocupării prin 

concurs); 

■ 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);  

■ Implementarea la nivelul aparatului propriu a prevederilor Legii  nr.176 /2010 privind 

integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative 

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

pentru eliberarea certificatelor de conformitate (68 dosare depuse de asistenţi medicali, 11 

dosare depuse de medici  şi 4 dosare depuse de kinetoterapeuţi) si eliberarea către titulari 

a  certificatelor primite de la Ministerul Sănătaţii; 

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

eliberarea certificatelor  de medic specialist, respectiv medic primar (13 solicitări); 

■ Primit de la MS, înregistrat şi distribuit ATESTATE DE STUDII COMPLEMENTARE la 

15 medici din unităţile sanitare din aria de arondarea a DSP Vaslui; 
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■ Primit de la MS, înregistrat şi distribuit CERTIFICATE DE MEDICI SPECIALIŞTI ŞI 

PRIMARI la 41 medici din unităţile sanitare din aria de arondarea a DSP Vaslui; 

■ Primit de la MS, înregistrat şi distribuit CERTIFICATE PRIVIND INSTRUIREA ÎN 

DOMENIUL GESTIONĂRII DEŞEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA 

MEDICALĂ la 6 persoane din unităţile sanitare din aria de arondarea a DSP Vaslui; 

■ Primit de la MS, înregistrat şi distribuit ADEVERINŢE pentru biologi, chimişti, biochimişti, 

specialişti, respectiv principali, ca urmare a examenului de biologi, chimişti, biochimişti, 

specialişti, respectiv principali, sesiunea 04.06.2014, la 8 persoane din unităţile sanitare 

publice şi private din aria de arondarea a DSP Vaslui; 

■ S-au primit solicitări pentru înscrierile la examenul de specialist sesiunea 25.03.2014, unde  

s-au înscris 7 candidaţi; 

■ S-au primit solicitări pentru înscrierile la examenul de specialist sesiunea 16 octombrie 2014, 

unde s-au înscris 2 candidaţi; 

■ S-au primit solicitări pentru înscrierile la examenul de rezidenţiat  sesiunea 29 iunie 2014, 

unde s-a înscris 1 candidat; 

■ S-a primit de la MS Ordinul de confirmare nr. 832 din 14.07.2014, prin care au fost 

confirmaţi rezidenţii care au luat examenul ca urmare a  sesiunii din 29 iunie 2014 şi au ales 

posturile scoase la concurs de unităţile sanitare  din aria de arondarea a DSP Vaslui, 

respectiv au optat 6 rezidenţi astfel: 2 rezidenţi pentru  Centrul de Asistenţă Medico-Socială 

Băceşti, 2 pentru Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vaslui, 2 pentru Spitalul Municipal de 

Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad. Pentru această speţă s-a făcut corespondenţă cu unităţile 

sanitare anterior menţionate şi cu  CJAS şi Colegiul Medicilor Vaslui; 

■ S-au primit solicitări pentru înscrierile la examenul de rezidenţiat  sesiunea 23 noiembrie 

2014, unde s-au înscris 13 candidaţi, din care 5 pe domeniul medicină, 6 pe domeniul 

medicină dentară, 2 pe domeniul farmacie; 

■ S-a primit de la MS Ordinul de confirmare nr. 1475 din 08.12.2014, prin care au fost 

confirmaţi rezidenţii care au luat examenul ca urmare a  sesiunii din 23 noiembrie 2014 şi au 

ales posturile scoase la concurs de unităţile sanitare  din aria de arondarea a DSP Vaslui, 

respectiv au optat 11 rezidenţi astfel: 1 rezident pentru  Serviciul de Ambulanţă Judeţean 

Vaslui; 6 rezidenţi pentru Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad; 3 

rezidenţi pentru Spitalul Municipal” Dimitrie Castroian” Huşi; 1 rezident pentru Spitalul de 

Psihiatrie Murgeni. Pentru această speţă s-a făcut corespondenţă cu unităţile sanitare anterior 

menţionate şi cu  CJAS şi Colegiul Medicilor Vaslui; 
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■ 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- MONOGRAFIE;  

■ Intocmirea şi transmiterea listei nominale a rezidenţilor angajaţi în cele 6 (şase) unităţile 

sanitare de pe raza judeţului Vaslui cu contracte individuale de muncă pe durată 

nedeterminată, în vederea întocmirii bazei de date pentru implementarea Ordinului MS 

nr.167/2014.   

■ Intocmirea şi transmiterea lunară la Ministerul Sănătăţii a Tabelului nominal centralizat de 

raportare a rezidenţilor angajaţi cu contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, 

în 6 (şase) unităţile sanitare de pe raza judeţului Vaslui, respectiv cuantumul sumei de plată 

aferente, care reprezintă bursă cuvenită pe luna anterioară  lunii de raportare, astfel: 

 

LUNA PENTRU CARE SE 

FACE RAPORTARERA 

NUMARUL 

TOTAL DE 

RZIDENTI 

ANGAJATI 

NUMARUL 

TOTAL 

DE RERZIDENTI 

BENEFICIARI DE 

BURSE 

SUMA TOTALA 

CUVENITA 

LEI 

IANUARIE 2014 95 72 46.772 

FEBRUARIE 2014 95 70 44.778 

MARTIE 2014 95 67 44.922 

APRILE 2014 92 67 44.730 

MAI  2014 92 73 47.920 

IUNIE 2014 92 71 45.630 

IULIE 2014 91 69 42.269 

AUGUST 2014 94 74 44.760 

SEPTEMBRIE 2014 94 75 47.722 

OCTOMBRIE 2014 92 72 46.957 

NOIEMBRIE 2014 92 70 44.895 

DECEMBRIE 2014 90 68 41.509 

TOTAL   542.864 

 

■ Transmiterea la Ministerul Sănătăţii a situaţiei nominale privind componenţa comitetului 

director de la  toate unităţile sanitare  din aria de arondarea a DSP Vaslui (opt unităţi)  la data 

de 22.04.2014; 
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■ Transmiterea la Ministerul Sănătăţii a listei posturilor de la toate unităţile sanitare din aria de 

arondarea a DSP Vaslui propuse a fi publicate la concursul naţional de intrare în rezidenţiat, 

sesiunea noiembrie 2014, pentru domeniile, medicină dentară, medicină şi farmacie, precum 

şi a situaţiei cu estimarea necesarului de specialişti pentru următorii 3-7 ani. Au fost propuse 

20 de posturi şi respectiv 36  ca număr estimat de specialişti; 

■ Intocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a situaţiei numărului de posturi de la DSP 

Vaslui alocate în perioada 2009-2013 exclusiv pentru programele naţionale de sănătate; 

■  Intocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a situaţiei numărului total de salariţi 

existent la data de 01.10.2014  în cadrul celor 4 spitale, serviciului de ambulaţă şi a DSP 

Vaslui, unde sunt 2683 de salariaţi; 

■ 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. 

■ Depunerea 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 2014,  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, la nivelul Compartimentul juridic s-au realizat urmǎtoarele 

activitǎţi: 

■ a asigurat reprezentarea instituţiei în calitate de parte procesuală la judecarea unui număr de 

21 litigii din care: 20 civile şi 1 penal; 
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■ a asigurat luarea măsurilor legale care se impun în vederea punerii în aplicare a hotărărilor 

judecătoreşti privind punerea sub interdicţie a unui număr de 28 de pacienţi;       

■ a asigurat monitorizarea şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti având ca obiect 

luarea măsurilor de siguranţă prevăzute de art. 109, 110 Cod Penal, privind obligarea la 

tratament medical şi internarea medicală pentru un numar de 30 pacienţi; 

■ a avizat un număr de peste 300 contracte (prestări servicii, achiziţii publice de produse, 

servicii şi lucrări) sau acte adiţionale aferente ; 

■ a  soluţionat şi rǎspuns la un număr de 20 petiţii/contestaţii adresate DSP Vaslui de catre 

instituţii publice, persoane fizice sau juridice; 

■ a formulat şi asigurat transmiterea cǎtre Ministerul Sǎnǎtǎţii a propunerilor privind 

modificarea Ordinului M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 

■ a participat la şedinţele Comitetului de dialog social, organizate de Instituţia Prefectului 

Judeţului Vaslui; 

■ a intocmit şi avizat la cererea conducerii, un număr de 206 acte                                                                                                                                          

administrative cu caracter individual; 

■ a organizat 2 întâlniri cu reprezentanţii conducerii spitalelor publice, medici specialişti şi 

reprezentanţi ai Serviciului Judeţean de Ambulanţă Vaslui, pentru actualizarea informaţiilor 

privind legislaţia specifică aplicabilă şi identificarea dificultăţilor apărute în implementarea 

acesteia; 

■ a participat în calitate de reprezentant al DSP Vaslui la un număr de 4 şedinţe ale  Comisiei 

paritare constituite la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Vaslui, pentru stabilirea 

necesarului de medici şi familie şi servicii medicale la nivelul judeţului Vaslui.  

 

III. COMPARTIMENTUL  AUDIT PUBLIC INTERN 

In cursul anului 2014 Compartimentul de audit public intern din cadrul D.S.P Vaslui, a 

executat cinci misiuni de audit si o actiune ad-hoc la solicitarea Serviciul de Combatere a 

Criminalitatii Organizate Vaslui. 

Locul desfasurarii misiunilor au fost la instituiile auditate, respectiv centrele de sanatate si 

spitale. Dintre obiectivele principale ale misiunilor au fost: utilizarea fondurilor in limita 

bugetului alocat potrivit destinatiei specifice, respectarea dispozitiilor legale, eficienta gestionarii 

mijloacelor materiale si banesti; implementarea, monitorizarea si analiza programului anual; 

analiza gradului de indeplinire a atributiilor in ceea ce priveste derularea si monitorizarea 

programelor nationale. 
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Primele doua misiuni au fost la Centrul de Asistenta Medico-Social Codaesti si Centrul de 

Asistenta Medico-Social Bacesti privind modul de cheltuire a fondurilor primite de la Ministerul 

Sanatatii. A fost efectuat un audit de regularitate privind respectarea de catre compartimentul 

contabilitate, a prevederilor legislatiei, în ce priveste intocmirea situatiilor financiare. 

Obiectivele actiunii de auditare au urmarit utilizarea fondurilor in limita bugetului alocat 

potrivit destinatiei specificate; respectarea dispozitiilor legale ; evidenta contabila pentru fiecare 

fond primit; verificarea situatiilor financiare, trimestriale si anuale potrivit reglementarilor in 

vigoare; verificarea dimensionarii numarului de personal, in limita statului de functii si a 

bugetului de venituri si cheltuieli; 

Principalele constatari au fost nerespectarea in totalitate a legislatiei, neintocmirea 

procedurilor si aplicarea acestora.  

Au fost emise recomandari cu privire la aceste disfunctionalitati, unele din ele fost 

implementate, in cursul verificarii si analizei nu au fost constatate riscuri majore. 

Urmatoarele misiuni au fost efectuate la Spitalul Municipal ˝Dimitrie Castroian Husi˝, 

Spitalul Judetean Vaslui si Spitalul Municipal ˝Elena Beldiman˝  Barlad privind verificarea 

modului de utilizare a fondurilor din programele de sanatate derulate in cadrul spitalelor. 

A fost efectuat un audit de regularitate privind respectarea de catre compartimentul 

contabilitate, a prevederilor legislatiei, în ce priveste intocmirea situatiilor financiare. 

Obiectivele actiunii de auditare au urmarit utilizarea fondurilor in limita bugetului alocat 

potrivit destinatiei specificate; evidenta contabila pentru fiecare fond primit. 

Principalele constatari au fost nerespectarea termenelor raportarilor lunare, anuale precum 

si evidenta clara a programelor de sanatate. 

               Au fost emise recomandari cu privire la monitorizarea riguroasă, lunară, a modului de 

derulare a programelor de sănătate, pe fiecare furnizor, cu urmărirea achiziţionării 

medicamentelor, evoluţia stocurilor, urmărirea corelaţiei dintre achiziţia de medicamente, 

cheltuielile lunare şi numărul de bolnavi beneficiari; elaborarea periodică (trimestrial şi anual) a 

rapoartelor de analiză şi evaluare a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate pe 

fiecare unitate sanitară şi total pe fiecare program, cu consemnarea concretă a concluziilor şi 

stabilirea măsurilor ce se impun, după caz; respectarea în mod obligatoriu a termenelor legale de 

raportare a indicatorilor specifici. 

In cea ce priveste misiunea ad-hoc s-a efectuat investigatii de specialitate la cererea 

Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui la Spitalul Municipal ˝Dimitrie 

Castroian Husi˝, privind modul de achizitionare a unor medicamente si materiale sanitare la pret 
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supralicitat, cât si modul de justificare a sumelor de bani primite de la bugetul de stat, sub 

aspectul savirsirii de infractiuni prevazute de codul penal. S-au constatat unele disfunctionalitati 

dar nu au existat prejudicii si nici suspiciuni privind frauda.  

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

parte, iar perioada supusa auditatarii a fost cuprinsa de la 01.01.2013 la 31.12.2013. 

Concluzii: 

Compartimentul de audit intern al DSP Vaslui prin misiunile realizate in cursul anului 

2014 si-a adus o contributie importanta la indeplinirea obiectivelor instituţiei.  

Implementarea recomandarilor finalizeaza munca auditorilor desfasurata pe parcursul 

misiunilor, fiind procesul prin care se adauga valoare activitatilor auditate.  

Contribuţia auditului intern la îmbunătăţirea procesului de management al riscurilor în 

anul 2014 constă în elaborarea analizei riscurilor pentru fiecare activitate auditată şi prin faptul că 

supune atenţiei angajaţilor asupra existenţei lor în activitatea profesională şi nevoia de a păstra 

nivelul riscurilor la un nivel cât mai scăzut.  

 

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 

colectate fiind verificate (logic si matematic), centralizate si  transmise  în termenele prevăzute 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 
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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 2013-2014 

 

  Comparativ cu anul 2013, numarul nascutilor vii creste de la 4796 la 5095 si 

determina pentru anul 2014 o crestere a natalitatii de la 10,77 ‰  la 11,19 ‰. 

 

  Anul 2013 Anul 2014 

 C. A. ‰ loc. C. A. ‰  loc. 

TOTAL GENERAL 4796 10.77 5095 11.19 
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2. Mortalitatea generala 2013-2014 

 

  Fata de anul 2013, numarul de decese generale creste de la 4994 la 5046. Cu toate 

acestea indicatorul este mai mic, deoarece se raporteaza la o populatie mai mare fata de anul 

2013. 

  

Anul 2013 Anul 2014 

C. A. ‰ loc. C. A. ‰  loc. 

TOTAL 

GENERAL 4994 11.21 5046 11.08 

   

 

 
                           

 

3. Mortalitatea infantila 2013-2014 

 

  In anul 2014, mortalitatea infantila (decese sub un an la 1000 nascuti vii) scade de 

la 28 decese in anul 2013, respectiv 5,84  ‰ NV  la 22 decese in anul 2014 respectiv 4,32 ‰  

NV. Si pentru acest indicator in rural, valorile sunt mult mai ridicate decat in urban (22 decese 0-

1 an cu un indicator de 8,47  ‰ NV fata de  4 decese cu un indicator de 2,39  ‰ NV in urban in 

anul 2013 si in anul 2014, 15 decese 0-1 an cu un indicator de 6,39 ‰ NV  in rural fata de  5 

decese cu un indicator de 2,81 ‰ NV in urban. Valorile au crescut in rural si au scazut in urban. 

 

TOTAL JUDET 

Anul 2013 Anul 2014 

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

26 6.09 20 4.85 

TOTAL URBAN-
JUDET 

4 2.39 5 2.81 

TOTAL RURAL-
JUDET 

22 8.47 15 6.39 

TOTAL-
EXTRATERITORIA
LI 

2 3.82 2 2.06 

TOTAL GENERAL 28 5.84 22 4.32 

 

 



11 

 

 
 

 

4. Sporul natural 2013-2014 

 

  Sporul natural in anul 2014 este pozitiv  0,11‰ loc. fata de anul 2013 unde este 

negativ - 0.44 ‰. 

TOTAL 
GENERAL 

Anul 2013 Anul 2014 

Diferenta NV SI 
DG ‰  loc. 

Diferenta NV SI 
DG ‰  loc. 

-198 -0.44 49 0.11 

 

 

 
  

 

  5. Decese materne 2013-2014 

    

In anul 2014 nu s-a inregistrat nici un deces matern.. 

 

 Anul 2013 Anul 2014 

 CA ‰ NV CA ‰ NV 

TOTAL 1 0.21 0 0 

Prin  avort 0 0.00 0 0 

Prin risc obstetrical 1 0.21 0 0 

Prin cauze indirecte 0 0.00 0 0 

 

 

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. 
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  2013 2014 

  C.A 

Indicator %000 

loc. C.A 

Indicator  %000 

loc. 

TOTAL 289199 64922.89 257222 56503.49 

 

 

 
                                     

 

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 2014, se observa o scadere a incidentei prin TBC, cat si o crestere a  

prevalentei fata de anul 2013. Daca in anul 2013 au fost 304 cazuri noi cu un indicator de 68,25 

%000 loc., in anul 2014, au scazut la 302 cu un indicator de 66,34 %000 loc. Iar la bolnavii 

ramasi in evidenta, de la 261-0,05 % loc. in anul 2013, la 276-0,06 % loc. in anul 2014. 

       

            Morbiditatea prin TBC 

 
 2013 2014 

Cazuri 

noi 

Ramasi 

evidenta 

Cazuri 

noi 

Ramasi 

evidenta 

TOTAL 304 261 302 276 
URBAN 106 77 92 74 
    RURAl 198 184 210 202 

 

 

Indicatori de morbiditate prin TBC 

 
 2013 2014 

Indicator 

%000 loc 

Indicator 

% loc 

Indicator 

%000 loc 

Indicator 

% loc 

TOTAL 68.25 0.05 66.34 0.06 
URBAN 57.25 0.04 11.75 0.03 
RURAL 76.06 0.07 80.88 0.07 
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 Morbiditatea prin TUMORI   MALIGNE 

 

 2013 2014 

Cazuri 

noi 

Ramasi 

evidenta 

Cazuri 

noi 

Ramasi 

evidenta 

TOTAL 1181 7016 1115 7309 

 

 

 

Indicatori de morbiditate prin TUMORI MALIGNE 

 

 2013 2014 

Indicator 

%000 loc 

Indicator 

% loc 

Indicator 

%000loc 

Indicator 

% loc 

    

TOTAL 265.12 1,57 244.93 1,60 

 

 

          

230

240

250

260

270

2013 2014

Tumori maligne

%000 loc

 
 

 

 Se observa o crestere a incidentei prin diabet zaharat in anul 2014 fata de anul 2013, 

cat si a prevalentei. 

 

             Morbiditatea prin DIABET ZAHARAT si Indicatori de Morbiditate 

 

 Cifra absoluta Indicatori %000 locuitori 

AN 

2013 

AN 

2014 

AN 2013 AN 2014 

Cazuri noi 949 1123 213.04 246.68 
TOTAL RAMASI IN 

EVIDENTA 17595 18494 
39.49 ‰ loc. 40.62 ‰ loc. 
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         Se observa o scadere a mortalitatii spitalizate in anul 2014 fata de anul 2013, de la 77584 

cazuri - 174,17  ‰ loc. la 69061 cazuri - 151.70 ‰ loc. 

 

4. MORBIDITATEA SPITALIZATA 

 

 2013 2014 
Sisteme si aparate Total 

cazuri 

‰ 

locuitori 

Total 

cazuri 

‰ 

locuitori 
-Total bolnavi 77584 174.17 69061 151.70 

Boli infectioase si parazitare 7735 17.36 6378 14.01 
Tumori maligne 2459 5.52 2217 4.87 

Bolile ap. circulator,    din care: 10643 23.89 9155 20.11 

  - infarct acut al miocardului 80 0.18 78 0.17 
  - boli cerebro-vasculare 2043 4.59 1393 3.06 

Boli ap. respirator 12099 27.16 11030 24.22 

Boli ap. digestiv       8261 18.55 7610 16.71 

Bolile sist. osteo-articular, muşchilor şi ţes.conj. 2555 5.74 1688 3.70 

Traumatisme, otraviri   5208 11.69 4423 9.71 

 

               

V. MISCAREA  BOLNAVILOR 

 
 2013 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 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 

              
  

 

 

 2012  
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2014 
 

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 886 69524 21379 21379 69573 37300 844 531130 252.68 7.54 1.21 837 33.50 

U 879 69386 21379 21379 69436 31176 843 527550 252.54 7.51 1.21 829 33.64 

R 6 7 0 0 137 124 1 3580 275.38 24.69 0.73 8 11.15 

 

 

 

V. COMPARTIMENTUL DE AVIZE SI AUTORIZARE 

În anul 2014 Compartimentul de avize – autorizaţii a înregistrat  468  solicitări, din care: 

 autorizaţii sanitare de funcţionare cu referat de evaluare: 86 

 autorizaţii sanitare de funcţionare cu declaraţie pe propria răspundere: 25 

 asistenţă de specialitate: 38 

 certificate de conformitate: 20 

 viză autorizaţii sanitare de funcţionare: 33 

 negaţii: 257 

 notificări de respingere a autorizaţiei sanitare de funcţionare: 9 

 

REŢEA SCOLARĂ 

2014 - 2015 CU ASF  

Învăţământ de 
stat 

Învăţământ de 
particular 

TOTAL 
TOTAL 
CU ASF 

GRAD DE 
AUTORIZARE  

% TOTAL CU ASF TOTAL CU ASF 

POSTLICEALĂ 1 1 3 3 4 4 100 

LICEU/COLEGIU 24 20 2 0 26 20 76,92 

ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ 160 101 0 0 160 101 63,13 

ŞCOALĂ PRIMARĂ 194 110 0 0 194 110 56,70 

GRĂDINIŢĂ 349 175 1 1 350 176 50,29 

CENTRU PENTRU 
ÎNVĂŢĂMÂNT 
SPECIAL 

3 3 0 0 3 3 100,00 

TOTAL 731 410 6 4 737 414 56,17 

 

 

VI. DEPARTAMENTUL DE SUPRAVEGHERE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ cu 

următoarele compartimente: 

A. COMPARTIMENTUL DE EPIDEMIOLOGIE ŞI CONTROL AL 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 
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domeniul bolilor transmisibile, în vederea realizării obiectivelor angajate prin programele şi 

strategiile naţionale şi locale. 

Astfel: 

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 2014 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, reţelei de medicină şcolară, şi secţiilor de neonatologie 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. Există doua generatoare electrice, astfel că nu au existat 

disfuncţionalităţi legate de  întreruperea furnizării energiei electrice. 

            c) Realizarea imunizărilor conform calendarului de imunizări 

 În cursul anului 2014 au fost administrate un număr de: 

- 2341 doze vaccin Hepatita B; 

- 4376 doze vaccin DTP-VPI-Hib; 

- 3007 doze vaccin ROR; 

- 2973  doze vaccin BCG; 

- 6546 doze vaccin DTP-VPI-HB-Hib. 

 În campanile şcolare au fost administrate: 

- Vaccin VPI la elevii din clasa pregătitoare şi clasa a II-a =7442 doze; 

- Vaccin ROR la elevii din clasele a I-a = 26 doze; 

- Vaccin dT la elevii din clasele a VII-a = 4318 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; 
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- 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 2014 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 2014. 

 

e) Realizarea anchetelor de acoperire vaccinală 

 În luna februarie 2014 s-a efectuat ancheta de acoperire vaccinală la copiii născuţi în luna 

iulie 2012. Rezultatele anchetei sunt următoarele: 

 

● în mediul urban 

- acoperire vaccinală BCG = 97.1 %;       

- acoperire vaccinală HB = 94.2 %; 

- acoperire vaccinală AP = 87.8 %; 

- acoperire vaccinală DTP = 87.8 %; 

- acoperire vaccinală ROR = 93.2  %. 

- acoperire vaccinală Hib = 87.8% 

● în mediul rural 

- acoperire vaccinală BCG = 96.3 %; 

- acoperire vaccinală HB = 94.5  %; 

- acoperire vaccinală AP = 89.0  %; 

- acoperire vaccinală DTP = 89.0 %; 

- acoperire vaccinală ROR = 90.4 %. 

- acoperire vaccinală Hib = 89.00 % 
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            Fig. 1 Ancheta de acoperire vaccinală pentru copiii născuţi in luna iulie 2012 

 

 

 În luna august 2014 s-a efectuat anchetă de acoperire vaccinală: 

1. Pentru  copiii născuţi în luna iulie 2012 rezultatele anchetei sunt următoarele: 
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● în mediul urban 

- acoperire vaccinală BCG = 97.1 %;       

- acoperire vaccinală HB = 93.3 %; 

- acoperire vaccinală AP = 88.5 %; 

- acoperire vaccinală DTP = 88.5 %; 

- acoperire vaccinală ROR = 92.3 %. 

-acoperire vaccinală Hib=88.5% 

 

● în mediul rural 

- acoperire vaccinală BCG = 96.3 %; 

- acoperire vaccinală HB = 95.4 %; 

- acoperire vaccinală AP = 90.9 %; 

- acoperire vaccinală DTP = 90.9 %; 

- acoperire vaccinală ROR = 94.5%. 

-acoperire vaccinală Hib=90.9% 
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Fig. 2 Ancheta de acoperire vaccinală pentru copiii născuţi în luna iulie 2012 

 

Concluzia anchetei: 

            Constatăm că acoperirea vaccinală este sub dezideratul stabilit de 95%. 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 2013  rezultatele anchetei sunt următoarele: 

 

● în mediul urban 

- acoperire vaccinală BCG = 100 %;       

- acoperire vaccinală HB = 97.8  %; 

- acoperire vaccinală AP = 66.6 %; 

- acoperire vaccinală DTP = 66.6  %; 

- acoperire vaccinală ROR = 62.3 % 

-acoperire vaccinală Hib=66.6 % 

 

● în mediul rural 

- acoperire vaccinală BCG = 99.5 %; 

- acoperire vaccinală HB = 92.1 %; 

- acoperire vaccinală AP = 58 %; 

- acoperire vaccinală DTP = 58 %; 

- acoperire vaccinală ROR = 47.3 %. 

-acoperire vaccinală Hib=58% 
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Fig. 3 Ancheta de acoperire vaccinală pentru copiii născuţi în luna iulie 2013 

 

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

de a-şi imuniza copiii 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 2014 nu au fost înregistrate 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 prevenibile prin 

vaccinare;  

- desfăşurarea de campanii de informare susţinute pentru promovarea  eficienţei vaccinărilor. 

 

2. Programul naţional de supraveghere şi control al  bolilor transmisibile 

prioritare 

             În cursul anului 2014 au fost înregistrate în registrul unic 396 de fişe unice. Fişele au fost 

trimise la CRSP Iaşi.  

            Activităţile propuse au fost realizate; 

            Finanţarea programului a fost suficientă; 
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            S-au înregistrat 4 focare de TIA cu 16 cazuri (din care 13 spitalizaţi) – agenţii etiologici 

incriminaţi fiind Enterococul şi Escheria Colli; 

            S-au înregistrat 18 focare de varicelă totalizând 242 de cazuri. 

            S-au înregistrat 2 focare de HAV: 

- sat Păltiniş com.Băceşti – 52 cazuri 

- sat Doagele com.Dragomireşti – 28 cazuri 

            Nu s-au înregistrat situaţii de urgenţă care să necesite intervenţia D.S.P. 

 

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 2014 au fost depistate: 

- 18 cazuri sifilis; 

- 45 cazuri gonoree. 

Incidenţa cazurilor de sifilis a fost 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: 

- 27.77 %  în mediul urban; 

- 72.23  % în mediul rural. 

 

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

 

 Repartiţia cazurilor de sifilis pe sexe: 

- 61.11 % sex masculin; 

- 38.88 % 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 
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       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. 

 

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 2014 au fost depistate 45 de cazuri de gonoree, repartiţia pe mediul de 

viată fiind  următoarea: 

-mediul urban 31 cazuri 

-mediul rural 14 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 

(97.7%) 
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Fig. 9 Repartiţia cazurilor de gonoree pe grupe de vârstă 

 

 

 

 

86.66  % 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 

 



 24 

          

Comparativ cu anul 2013,  în 2014 se constată o scadere semnificativă  a incidenţei 

cazurilor de sifilis si gonoree.  
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Fig. 12 Studiu statistic comparativ 2013-2014 sifilis şi gonoree 

 

 

3. Supravegherea şi controlul  infecţiei HIV 

        Au fost distribuite către maternităţi teste rapide HIV şi în cursul anului 2014 au fost testate 

1998 gravide. 

        Au fost înregistrate 5 cazuri noi de infecţie HIV şi s-a efectuat ancheta epidemiologica în 

aceste 5 cazuri. 

         În laboratorul DSP Vaslui au fost testate HIV prin metoda ELISA 397 persoane. 

Adresabilitatea către DSP a persoaneor din grupele de risc a fost extrem de scăzută. 

         La sfârşitul anului 2014 se aflau în evidenţa DSP 69 persoane cu infecţie HIV şi 70 

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

către coordonatorul judeţean al subprogramului TBC); 

 

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 = 

8782  

- număr persoane care au beneficiat de chimioprofilaxie = 336 

- număr IDR cu PPD efectuate = 1333 

- 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 = 

84.27% 

- numarul pacientilor cu MDR-TB in faza intensiva tratati = 8 

- numarul pacientilor cu MDR TB in faza de continuare tratati = 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; 

      - asigurarea cu personal superior şi mediu a întregii reţele de pneumoftiziologie din judeţ; 
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      - recuperarea abandonului terapeutic cu sprijinul asistenţilor comunitari şi a mediatorilor 

sanitari; 

 

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 94 cazuri, din care: 

- secţii pediatrie =19; 

- secţii nou-născuţi = 10; 

- secţii obstetrică = 2; 

- sectii ginecologie = 1 

- secţii chirurgie = 11; 

- sectii A.T.I = 8 

- sectii neurologie =5  

- alte secţii = 38 
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Fig. 13 Repartiţia pe secţii a infecţiilor nosocomiale 

 



 27 

0 10 20 30 40

Pediatrie

Obstetrica

Chirurgie

Neurologie

2014

2013

 
Fig. 14 Studiu statistic comparativ 2013-2014 al evoluţiei infecţiilor nosocomiale pe secţii 

 

 Repartiţia infecţiilor nosocomiale pe cauze a fost: 

 

- septicemia = 2; 

- respiratorii = 8; 

- digestive = 58; 

- urinare = 3; 

- cutanate = 5; 

- plagă chirurgicală = 11; 

-altele =7 
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Fig. 15 Repartiţia pe cauze a infecţiilor nosocomiale 

 



 28 

0 20 40 60 80

Septicemie

Respiratorii

Digestive

Urinare

Organe genitale

Cutanate

Plaga chirurgicala

Altele

2014

2013

 
Fig. 16 Studiu statistic comparativ 2013-2014 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 2014, în 

cadrul Subprogramul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor 

asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie. 

 

1. Monitorizarea consumului de aditivi alimentari 

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

Determinarea cantitativă a grupului de aditivi alimentari ,,E 251-252 Nitraţi” din produsele 

lactate, de la producătorul SC Industrial Marian SRL Râşeşti, judeţul Vaslui. 

 Analizele pentru o probă de produs lactat, Caşcaval Dalia, au fost efectuate de 

Laboratorul de Chimie Sanitară şi Toxicologie, din cadrul DSP Maramureş. Rezultatele 

analizelor privind determinarea conţinutului de nitraţi, au arătat că proba a fost 
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corespunzătoare, încadrându-se în limitele admisibile, conform Regulament (CE) nr. 1333/2008 

şi Regulament (UE) nr. 1129/2011. 

 

Determinarea cantitativă benzoat de sodiu din băuturi nealcoolice, de la producătorul SC 

Agrimold SRL Vaslui, judeţul Vaslui. 

 Analizele pentru o probă ,,Adio sete” cu aromă de piersici, au fost efectuate de 

Laboratorul de Chimie Sanitară şi Toxicologie, din cadrul DSP Buzău. 

 Rezultatele analizelor privind determinarea conţinutului de benzoat de sodiu din băuturi 

răcoritoare,  au arătat că proba a fost corespunzătoare, încadrându-se în limitele admisibile, 

conform Regulament (UE) nr. 1129/2011. 

  

Determinarea cantitativă a coloranţilor sintetici din băuturi nealcoolice, de la producătorul 

SC Agrimold SRL Vaslui, judeţul Vaslui. 

 Analizele pentru un număr de 2 probe,  ,,Adio sete” cu aromă de portocale şi  ,,Adio 

sete” cu aromă de fructe de pădure, au fost efectuate de Laboratorul Igiena Alimentaţiei şi 

Nutriţiei, Secţia Sănătate în Relaţie cu Mediul, din cadrul CRSP Cluj. 

 Rezultatele analizelor privind determinarea cantitativă a coloranţilor sintetici din băuturi 

nealcoolice puse pe piaţa internă prin identificarea şi dozarea unor coloranţi sintetici utilizaţi în 

reţeta de fabricaţie a acestor produse,  au arătat că probele au fost corespunzătoare, încadrându-

se în limitele admisibile, conform Regulament (UE) nr. 1129/2011. 

 În cadrul activităţii de monitorizarea consumului de aditivi alimentari au fost completate 

pentru fiecare obiectiv în parte anexele: Anexa 1, datele de identificare al DSP şi persoanei 

responsabile cu raportări; Anexa 2, datele de identificare ale unităţii producătoare şi Anexa 3, 

datele de identificare al produselor. 

   

2. Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare 

 Activitatea de monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare a avut ca obiectiv 

principal identificarea unităţilor 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 metalelor grele 

Pb, Cd şi Hg 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 de 

profil a suplimentelor alimentare) unităţi reprezentative. 

 Număr suplimente alimentare catagrafiate în vederea identificării compoziţiei în funcţie 

de categoria de consumatori: 37, de la producătorii interni  şi externi: 

 - 31 suplimente alimentare destinate copiilor; 
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 - 5 suplimente alimentare destinate sportivilor; 

 - 1 supliment alimentar pentru gravide. 

 Identificarea aditivilor din suplimentele alimentare destinate copiilor: 13. 

 Prelevarea suplimentelor alimentare, a fost efectuată de inspectorii din cadrul serviciului 

de control în sănătate publică, respectiv un număr de 2 probe de supliment alimentar: Vitaplus 

Junior, portocală (VITACARE) şi Amino R 60 (MUSCLELINE), analizarea lor fiind făcută la 

Laboratorul Igiena Alimentaţiei şi Nutriţiei din cadrul CRSP Timişoara. 

 Rezultatele analizelor privind determinarea metalelor grele Pb, Cd şi Hg, au arătat că 

probele au fost corespunzătoare, încadrându-se în limitele admisibile. 

 

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 România, 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, importate din state membre UE sau state nemembre UE care deţin unităţi de 

iradiere autori zate de către Comisia Europeană; 

 - recoltarea unei 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.   

 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. 

 Proba de condiment, Scorţişoară măcinată ,,MIKADO” având ca ţară de origine a 

produsului, Indonezia, 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:  
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 - 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 un total de 40 produse din care: 9 produse de 

panificaţie (cereale şi produse pe bază de cereale); 24 sucuri de fructe şi /sau legume, nectar; 

5 băuturi energizante; 1 produs bomboane şi 1 produs batoane energizante. Tabelul a fost 

transmis Compartimentului de control în sănătate publică din cadrul D.S.P. Vaslui, pentru 

iniţierea acţiunilor corective, pentru probele găsite neconforme (fără notificare). 

 - completarea  a 50 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 25 de 

persoane în mediul urban (13 femei şi 12 bărbaţi) şi 25 de persoane în mediul rural (12 femei şi 

13 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 din depozite de distribuţie (depozite en-gros) şi unităţi 

comerciale (supermarket-uri, magazine alimentare etc.), urmărindu-se dacă modul de ambalare, 

etichetare, calitatea sării şi concentraţia iodului (conţinutul în iodat de potasiu – KIO3 şi 

conţiutul de iod total), sunt corespunzatoare normelor în vigoare (H.G. nr. 1904/22.12.2006). 

 Prelevarea probelor a fost efectuată trimestrial, de inspectorii din cadrul serviciului de 

control în sănătate publică, respectiv un număr de 40 de probe de sare iodată. Probele de sare 

iodată au fost analizate pentru determinarea iodatului de potasiu (metoda de determinare 

conform standardului SR 8934-9:1997), la D.S.P. Constanţa - Laborator de Chimie Sanitară şi 

Toxicologie.  

 Pentru probele neconforme, inspectorii sanitari din cadrul compartimentului de control 

în sănătate publică, au trimis notificări la DSP-urile judeţene pe teritoriul cărora funcţionează 

importatorii şi distribuitorii de sare iodată, comercializată pe teritoriul judeţului nostru. 

  

6. Evaluarea valorii nutritive a alimentelor 

Activitatea de evaluare a valorii nutritive a alimentelor a avut drept obiectiv general 

evaluarea conţinutului de zaharuri în alimente de larg consum destinate prioritar copiilor din 

România, în vederea aplicării unor măsuri de corectare. Din perspectiva măsurilor prioritare 
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trasate de OMS şi Comisia Europeană în scopul reducerii bolilor necomunicabile, ingestia de 

zaharuri adăugate din diferite produse alimentare reprezintă o măsură prioritară. Zaharurile sunt 

una din cauzele pentru care dietele sunt hipercalorice, iar asigurarea unui bilanţ energetic 

echilibrat este cheia menţinerii unei greutăţi normale şi garanţia unui aport optim de nutrienţi. 

De multe ori, produsele dulci sunt consumate in defavoarea fructelor, legumelor, cerealelor 

integrale, conducând la creşterea riscului de a dezvolta diverse boli cronice necomunicabile.  

Evaluarea conţinutului de zaharuri în anumite produse destinate prioritar copiilor poate 

constitui premiza elaborarii unor masuri legislative (acte comunitare, acte naţionale), prin 

stabilirea unui nivel –limită dincolo de care produsele respective să nu poata fi puse pe piaţă 

sau să nu fie comercializate. 

Prelevarea a două probe: - ,,Brumi” cereale sub formă de scoici, cu gust de ciocolată cu 

lapte şi ,,Figo kids” portocală, băutură răcoritoare necarbonatată, a fost efectuată de inspectorii 

din cadrul serviciului de control în sănătate publică iar analizarea lor s-a făcut la Laboratorul de 

Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică din cadrul DSP Buzău. 

 

7. 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 recoltate şi trimise spre analiză: 

 - la CRSP Iaşi, Laboratorul de Igiena Mediului:  

- 1 probă din preparate pentru sugari (formulele de început deshidratate), pentru analiza 

parametrilor microbiologici: Listeria monocytogenes, Salmonella spp. şi Enterobacter 

sakazakii. Rezultatele analizelor au arătat că proba a fost corespunzătoare, încadrându-se în 

limitele admisibile, conform Regulamentelor (CE) nr. 2073/2005 şi 1441/2007. 

- 1 probă din preparate pentru sugari (formulele de început deshidratate) pentru analiza de 

micotoxine. Determinarea micotoxinelor nu a putut fi realizată din motive tehnice. 

- la D.S.P. Vaslui, Laboratorul de Chimie Sanitară – Toxicologie:  

- 1 probă din preparate pe bază de cereale prelucrate,  pentru determinarea nivelului de 

Nitraţi şi Nitriţi. 

 - la C.R.S.P. Cluj, Laboratorul de Igiena Alimentaţiei şi Nutriţiei:  

- 1 probă de alimente pentru sugari şi copii de vârstă mică (produse Baby food),  pentru 

determinarea reziduurilor de pesticide. 

- 2 probe de preparate pentru sugari formula de continuare, pentru determinarea 

nivelurilor de metale grele Pb, Cd, Al, Sn şi Hg. Rezultatele analizelor au arătat că probele au 
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fost corespunzătoare, încadrându-se în limitele admisibile, conform Regulament (UE) nr. 

1881/2006. 

- 1 probă  din preparate pe bază de cereale prelucrate, pentru determinarea de 

benzo(a)piren. Rezultatul analizei au arătat că proba au fost corespunzătoare, încadrându-se în 

limitele admisibile, conform Regulament (UE) nr. 1881/2006. 

   

8. 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 

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 2014, pe teritoriul judeţului Vaslui s-au înregistrat 4 episoade de 

toxiinfecţie alimentară, focare familiale, în mediul urban. 

 

Distribuţia cazurilor de toxiinfecţii alimentare: 

 

Anul 2014 Număr persoane Agentul etiologic Investigaţii de 

laborator 

la risc bolnavi spitalizaţi La 

bolnavi 

La 

aliment 

Trim. I - - - - - - 

Trim. II 5 5 5 Enterococcus 6 1 

3 3 3 Enterococcus 4 1 

3 3 1 Escherichia Coli 2 1 

5 5 4 Enterococcus spp. 6 9 

Trim. III - - - - - - 

Trim. IV - - - - - - 

Total an  16 16 13  18 12 

 

 Au fost efectuate investigaţii de laborator: - de la bolnavi 18 probe: (12 ex. 

coprobacteriologice cu rezultate negative; 6 ex. lichid de vărsătură, din care 5 pozitive); - din 

alimente (7 probe din care 4 pozitive) şi din mediu (5 probe din care 1 pozitivă). 

   

 



 34 

9. 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 Pb şi Cd (determinarea conţinutului de metale s-a făcut 

cu Spectrofotometru de Absorbţie Atomică VARIAN Spectr AA-8801, conform SR EN 1388-

1:2002) pentru 1 probă de obiect ceramic (5 obiecte identice). Probele de obiecte din ceramică, 

au fost prelevate în cursul lunii august, au fost colectate la Laboratorul CRSP Iaşi, apoi trimise 

pentru analiză la Laboratorul de Chimia şi Microbiologia Mediului şi Alimentului din cadrul 

CRSP Bucureşti.  

  Pentru evaluarea migrării globale, au fost testate un număr de 8 probe de materiale  care 

vin în contact cu alimentul (3 probe de materiale flexibile; 4 probe de materiale plastice care se 

pot umple şi 1 probă de obiect de masă plastică din PVC). 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 pentru 6 probe şi la la 

Laboratorul de Chimia şi Microbiologia Mediului şi Alimentului din cadrul CRSP Bucureşti, 

pentru 2 probe. Concluziile analizelor de laborator au arătat că probele sunt corespunzătoare, 

încadrându-se în limitele admisibile, conform Regulamentului (UE) Nr. 10/14.01.2011, privind 

materialele şi obiectele din plastic care vin în contact cu produsele alimentare. 

 

10. Prestaţii 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: 28 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 

prevederile Ord. nr. 257/08.07.2012 emis de Instituţia Prefectului – Judeţul Vaslui şi Decizia 

nr. 222/07.12.2012 emisă de APM Vaslui.  
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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: 688 

- număr analize fizico-chimice: 2852 

- număr analize bacteriologice: 1868 

- număr analize necorespunzătoare: 58 (la indicatorii: 13 Aluminiu, 37 Clor 

rezidual liber la capăt de reţea,  2 Bacterii coliforme; 1 Escherichia Coli, 5 

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) 
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 -    număr probe recoltate: 315 

- număr analize fizico-chimice: 2026 

- număr analize bacteriologice: 810 

            -  număr analize necorespunzătoare: 219 (la indicatorii: 49 Clor rezidual liber,  37 

Amoniu, 3 Nitriţi 4 Nitraţi, 1 Oxidabilitate, 22 Duritate, 5 Turbiditate, 1 Conductivitate, 15 

Organoleptic, 40 Bacterii coliforme, 15 Escherichia Coli, 27 Enterococci) 

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

            -    număr probe recoltate: 46 

- număr analize fizico-chimice: 310 

- număr analize bacteriologice: 96 

            -   număr analize necorespunzătoare: 40 (la indicatorii: 4 Amoniu, 1 Nitriţi, 9 Nitraţi, 

1 Oxidabilitate, 4 Duritate,  3 Turbiditate, 1 Conductivitate, 2 Organoleptic, 7 Bacterii 

coliforme, 4 Escherichia Coli, 4 Enterococi) 

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

 -    număr probe recoltate: 248 

- număr analize fizico-chimice: 1812 

- număr analize bacteriologice: 457 

             -  număr analize necorespunzătoare: 423 (la indicatorii: 30 Amoniu, 7 Nitriţi, 95 

Nitraţi, 28 Turbiditate, 19 Oxidabilitate, 28 Duritate, 13 Conductivitate, 1 pH, 20 

Organoleptic, 73 Bacterii coliforme, 38 Escherichia Coli, 71 Enterococi) 

        În  anul 2014, în judeţul nostru nu s-au înregistrat episoade de epidemie hidrică 

prin apa potabilă. 

 

 2. Evaluarea calităţii apei de imbăiere 

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: 8 

- Număr analize fizico-chimice: 72 

- Număr analize bacteriologice: 24 
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      -     Număr analize necorespunzătoare: 7 (la indicatori: 7 Organoleptic- culoare). 

Există 3 arii de îmbăiere (bazine de înot – ştranduri în aer liber) din  care, în anul 2014, au 

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

Pensiunea Mira - administrat de S.C. Transmir S.R.L. Murgeni, Ştrandul Bârlad - administrat 

de I.I.Bejinariu şi 9 piscine în sistem privat. 

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

sezonului de îmbăiere Mai – August 2014.  

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, Escherichia 

coli, Enterococi, Pseudomonas aeruginosa, Clorul rezidual şi pH ). 

Situaţia analizelor efectuate se prezintă astfel: 

- Număr total probe de apă prelevate: 32 

- Număr analize fizico-chimice: 96 

- Număr analize bacteriologice: 160 

      -  Număr analize necorespunzătoare: 24 (la indicatori: 5 pH, 17 Clor rezidual liber, 1 

NTG, 1 Pseudomonas aeruginosa). 

      În sezonul 2014 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 2014: 2 la o populaţie 0 - 1 an în mediul rural de 

9698. 

 Date privind sursa de apă (fântâni): 

Fântâna Adâncimea Protejată sanitar 

individuală publică 0-10 10-20 Peste 20 DA NU 

0 2 0 2 0 0 2 
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- date de laborator : 

Examen chimic Examen bacterilogic 

Nitraţi Nitriţi Coliformi fecali Streptococi fecali 

0-50 51-

100 

101-

500 

> 

500 

0-0,5 >0,5 0/ 

cm³ 

>0/ 

cm³ 

 0/ 

cm³ 

>0/ 

cm³ 

 

0 0 2 0 2 0 1 1  0 2  

                       

         

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 

împotriva efectelor poluării chimice şi a contaminării microbiologice, prin asigurarea calităţii 

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 

(Griviţa şi Puieşti) 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 Anexei II pentru toate sistemele CAT 2 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  
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 7. Impactul schimbărilor climatice asupra sanătăţii populaţiei. 

             Activitatea s-a desfăşurat  prin completarea  fişei de caracterizare a judeţului,  care a 

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 CRSP Iaşi.  

Numărul de cazuri de intoxicaţii : 6 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: 2 cazuri 

 - Alte substanţe chimice(pesticide): 4 cazuri 

În anul 2014 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. 

Culegerea datelor referitoare la deşeurile rezultate din activităţile medicale s-a realizat 

pentru unităţile spitaliceşti cu paturi din judeţ :  

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui 

- Spitalul Municipal de Urgenţă “Elena Beldiman” Bârlad 

- Spitalul Municipal  Huşi 

- Spitalul  de Psihiatrie Murgeni 

- Centrul de Dializă NEFROCARE Vaslui 

- Centrul de Dializă Nefromed Bârlad 

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

pentru îndeplinirea fiecărei acţiuni. 

 

 10. 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 127  în  anul 2014. 

 

 

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 2013 - 2014. 

 TOTAL CRESE GRADINITE SCOLI 

GENERALE 

SCOLI  DE ARTE SI 

MEMESERII,  

PROFESIONALE 

LICEE UNITATI 

SCOLARE 

SPECIALE 

URBAN  112 3 57 26 3 19 4 

COPII 32452 268 6489 15467 1534 14697 364 

RURAL 516 0 277 228 5 6 0 

COPII 40265 0 9864 28964 714 762 0 

TOTAL 628 3 334 254 8 25 4 

TOTAL 

COPII 

72717 268 16353 44431 2248 15459 364 
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Activităţi: 

1. Instruire şi formare profesională 

Instruirea şi lansarea metodologiilor şi a activităţilor pentru anul 2014  la nivel de judeţ, 

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

 

2. Monitorizarea şi inspecţia condiţiilor de mediu din unităţile pentru copii şi tineri 

În anul 2014 au  fost efectuate 65 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. 

 

3. 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 cu  ISJ, Direcţia Taberelor precum şi cu cabinetele 

medicale şcolare şi individuale. 

  4.  Evaluarea capacităţii de adaptare a elevilor la activitatea şcolară pentru depistarea 

sindromului de suprasolicitare 

Acţiunea s-a desfăşurat la Şcoala  Gimnazială “Dimitrie Cantemir” Vaslui - examinaţi 

106 elevi (învăţământ în două schimburi / 863 elevi înscrişi) şi Liceul teoretic „ Emil 

Racoviţă ” Vaslui - 114 elevi (învăţământ în două schimburi /1143 elevi înscrişi ). 

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

sinteză conform metodologiei. 

5. 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. 

Monitorizarea celor 6 arii comportamentale cu risc pentru sănătate a debutat iniţial în 

SUA, în anul 1990, sub coordonarea CDC, utilizând YRBSS (Youth Risk Behavior 

Surveillance System).Coordonarea tehnică aparţine CDC, iar instrumentele utilizate au ca 

structură de bază grupajul de itemi corespunzători ariei comportamentale vizate, din 

instrumentul cadru YRBSS. Aspiraţiile României de integrare în Uniunea Europeană, 

impun ralierea la practicile şi legislaţia acesteia. Coordonarea, metodologia şi sintezele 

naţionale aparţin CRSP Cluj. 
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Metodologia aparţine CRSP Cluj. Acţiunea s-a efectuat la următoarele unitaţi şcolare:  

      1) Colegiul ,,Anghel Rugină” Vaslui unde au fost examinaţi 102 elevi 

     (clasa a IX-a= 24, clasa a X-a= 26, clasa a XI-a= 25, clasa a XII-a= 27) 

      2) Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu“ Vaslui 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  

      3) În tabăra de copii aflată pe teritoriul judeţului  Vaslui 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  la CRSP  Cluj pentru 

analiză şi sinteză. 

6. Monitorizarea dezvoltării fizice a copiilor şi tinerilor 

Activitatea s-a desfăşurat  în anul şcolar 2013-2014 în cadrul examenului de bilanţ, după 

metodologia elaborată de INSP Bucureşti la toate colectivităţile de pe teritoriul judeţului 

prin cabinetele şcolare, preşcolare şi a medicilor de familie. 

  Au fost examinaţi 30241 copii, reprezentând 94% din totalul copiilor înscrişi în 

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

Rezultatul fiind: copii dezvoltaţi armonic 84,26%, copii dizarmonici 15,64%. 

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

şi CRSP Iaşi pentru analiză şi sinteză. 

 

7. Monitorizarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor 

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 72717 de copii din toate colectivitaţile au fost dispensarizate un număr 

de 5482 afecţiuni din care: 1031vicii de refracţie, 482 retard psihic şi intelect de limită, 325 

spasmofilii, 287 obezitate de origine neendocrină, 265 tulburări de vorbire, 164 astm 

bronşic, 187 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 în anul şcolar 2013-2014 după metodologia elaborată de INSP 

Bucureşti la toate colectivităţile de pe teritoriul judeţului prin cabinetele şcolare, preşcolare 

şi a medicilor de familie.    

Au fost examinaţi 30241 copii, reprezentând 94% din totalul copiilor înscrişi în 

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



 43 

 

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 

 Nr. copii înscrişi = 72717 /  examinaţi = 63547 / cazuri depistate = 227 

- După vacanţa de Paşte 

 Nr. copii înscrişi = 72487 / examinaţi = 61298 /  cazuri depistate = 480 

- După vacanţa de vară 

 Nr.copii înscrişi= 72211 / examinaţi =65329 /  nr.cazuri depistate =218 

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

- Rămân în evidenţă după recontrol 12% 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. 

Alte acţiuni destinate rezolvării priorităţilor locale: 

 Informări către Inspectoratul Şcolar, conducerea şcolilor, Direcţia Taberelor cu 

privire la: 

- informări cu privire 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 2014 au fost expertizate un număr de 43 de unităţi, dintre care  un număr 

de 4 unităţi în 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 41, din care 6 necorespunzătoare; 

- microclimat 7 determinări,  7 corespunzătoare; 
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- iluminat 12 determinări, 12 corespunzătoare. 

 

                                

 De asemenea, pentru  determinările biologice au fost recoltate un  număr de 1410 probe, 

astfel: 

- aeromicrofloră  484 probe; 

- spălături suprafeţe 919 probe; 

- spălături de mâini 7 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, streptococ, etc. De asemenea, s-au înregistrat depăşiri 

privind valoarea maximă admisă pentru unele determinări de zgomot  efectuate. 

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

analizat un număr de 26 de rapoarte de evaluare  stabilindu-se încadrarea acestora în 

recomandările privind acordarea concediului pentru risc maternal. 
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 În urma controlului medical periodic efectuat de medicii de medicina muncii 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. De asemenea a fost înregistrat un caz de boală profesională având domiciliul în judeţul 

Vaslui şi declarat de D.S.P. Harghita. 

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

locuri de muncă în condiţii deosebite.  

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

viaţă şi muncă s-au desfaşurat urmatoarele activitaţi: 

-înaintarea situaţiei privind expunerea lucrătorilor la câmpuri electromagnetice 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; 

- 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 C.R.S.P. Iaşi; 

-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. 1077/2013 şi a celor care sunt încadrate la condiţii speciale- cu 

respectarea reglementărilor H.G, nr. 1284/2011. 
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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: 

■ Campania naţională  Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col 

Uterin  

Perioada  derularii: 01 ianuarie - 28 februarie 2014   

Activităţile derulate (tip şi nr): 

     - 35 de acţiuni de informare, educare, comunicare prin  distribuire de materiale informative: 

postere lenticulare şi cerate la unităţi de învăţământ, ambulatorii de specialitate clinică şi 

stomatologică, laboratoare,  farmacii, instituţii publice.  

     - 6 acţiuni I.E.C. în unităţi de învăţământ din judeţ prin  prezentare în power point a temei: 

,,Promovarea metodelor şi a programelor pentru prevenirea cancerului de col uterin, având ca 

slogan – STOP CANCERULUI DE COL UTERIN, . 

Prezentarea obiectivelor campaniei la toţi beneficiarii de materiale informative  

Grupul  tinta: populatia generala = 9355 

         Grupul ţintă: personae de sex feminine peste 25 ani 

Locul derularii activităţilor: unităţi de învăţământ, ambulatorii de specialitate clinică şi 

stomatologică,  farmacii, instituţii publice din judeţ. 

Materiale I.E.C. utilizate (nr. şi tip): 150 postere lenticulare aflate în stoc din anii anteriori 

Buget estimat: Buget  PN V.1, insuficient pentru tipărirea şi multiplicarea  materialelor 

informative grafice. 

 

■ Campania naţională ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII  

Perioada  derularii: 2 - 10 aprilie – derularea activităţilor informative şi educative 

Activităţile derulate :  

- 13 acţiuni de informare, educare, comunicare prin  distribuire de materiale informative: 

ambulatorii de specialitate clinică şi stomatologică , laboratoare,   farmacii, instituţii publice şi  

prezentarea obiectivelor campaniei la toţi beneficiarii de materiale informative  

  - 1  acţiune I.E.C. stradală în colaborare cu elevii claselor a VIII-a de la Şcoala Gimnazială 

,,Alexandra Nechita” Vaslui 

 Grupul  tinta: populatia generala = 11234 
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Locul derularii activităţilor: ambulatorii de specialitate clinică şi stomatologică ,  farmacii , 

instituţii publice. 

Materiale I.E.C utilizate ( nr. şi tip ): 120 ( pliante şi afişe) 

Buget estimat: Buget  PN V.1, insuficient  pentru tipărirea şi multiplicarea materialelor 

informative grafice. 

■ Campania naţională SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena mâinilor în combaterea rezistenţei 

microbiene 

Perioada  derularii: 01 mai - 05 mai  2014   

Activităţile derulate (tip şi nr.):  

     - 15 acţiuni de informare, educare, comunicare prin  distribuire de materiale informative în 

format electronic şi pe suport de hârtie la: unităţi sanitare cu paturi, ambulatorii de specialitate, 

laboratoare medicale, cabinete medicale.  

 Grupul ţintă: persoane din domeniul medical = 5355 

Locul derularii activităţilor : unităţi sanitare cu paturi, ambulatorii de specialitate, laboratoare 

medicale, cabinete medicale  

Materiale I.E.C utilizate (nr. şi tip): 80 ( afişe şi flyere ) 

Buget estimat: Buget  PN V.1, insuficient  pentru tipărirea şi multiplicarea  materialelor 

informative grafice . 

■ Campania naţională ZIUA MONDIALĂ A CONTRACEPŢIEI 

Perioada  derulării: 26 septembrie - 15 octombrie 2014  

Activităţile derulate:  

-12 acţiuni de informare, educare, comunicare prin  distribuire de materiale informative la 

ambulatorii de specialitate clinică şi stomatologică, laboratoare, farmacii, instituţii publice. 

Grupul  ţintă: femei de vârstă fertilă, în special tinere, cupluri = 11234 

Locul derulării activităţilor: ambulatorii de specialitate clinică şi stomatologică, farmacii, 

instituţii publice, cabinete medicale individuale  de familie, biblioteca judeţeanǎ. 

Materiale I.E.C utilizate (nr. şi tip): 50 (afişe) 

Buget estimat: buget  PN V.1   insuficient  pentru tipărirea şi multiplicarea  materialelor 

informative grafice . 

■ Campania naţională Ziua Mondială de luptă împotriva  Diabetului 

Perioada  derulării: 14 noiembrie  2014  

Activităţile derulate:  

  -12 acţiuni de informare, educare, comunicare prin  distribuire de materiale informative la 

ambulatorii de specialitate clinică şi stomatologică, laboratoare, farmacii, instituţii publice şi  

prezentarea obiectivelor campaniei la toţi beneficiarii de materiale informative. 

Grupul  ţintă: copii, adulţi şi vârstnici = 11234 
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Locul derulării activităţilor: Unităţi medicale, dispensare medicale, Primării, Consilii 

judeţene, Organizaţii de voluntari, Federaţia Asociaţiilor Diabeticilor din   România, 

Inspectoratele şcolare.  

Materiale I.E.C utilizate ( nr. şi tip ): 50 (afişe) 

Buget estimat: buget  PN V.1 insuficient  pentru tipărirea şi multiplicarea materialelor 

informative grafice. 

■ Campania naţională Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice (ZEIA) 

Perioada  derulării: Săptămâna care cuprinde marţea de 18 noiembrie 2014. 

Activităţile derulate:  

- 12 acţiuni de informare, educare, comunicare prin  distribuire de materiale informative la 

ambulatorii de specialitate clinică şi stomatologică, laboratoare, farmacii, instituţii publice şi  

prezentarea obiectivelor campaniei la toţi beneficiarii de materiale informative   -  scrisoare de 

informareadresatămedicilor de familieşi directorilormedicali din spitale. 

- scrisoare de informare pe aceeaşi temă adresată farmaciştilor. 

Grupul  ţintă: 11234 

 Populaţia activă între 18-55 ani 

 Medicii de familie 

 Farmaciştii 

 Medicii specialişti 

 Managerii spitalelor 

 Mass-media  

Locul derulării activităţilor: ambulatorii de specialitate clinică şi stomatologică, farmacii, 

instituţii publice, cabinete medicale individuale  de familie, biblioteca judeţeanǎ. 

Materiale I.E.C utilizate (nr. şi tip ): 50 (afişe) 

Buget estimat: buget  PN V.1 insuficient  pentru tipărirea şi multiplicarea materialelor 

informative grafice . 

■ Campania naţională ZIUA INTERNAŢIONALĂ  PENTRU ELIMINAREA 

VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR 

Perioada  derulării: 25 noiembrie 2014 derularea activităţilor informative şi educative 

Activităţile derulate:  

- 12 acţiuni de informare,educare,comunicare prin  distribuire de materiale informative la 

ambulatorii de specialitate clinică şi stomatologică, laboratoare,farmacii,instituţii publice şi  

prezentarea obiectivelor campaniei la toţi beneficiarii de materiale informative  

Grupul  ţintă: femeitineri, copii, bătrâni = 11234 

Locul derulării activităţilor: ambulatorii de specialitate clinică şi stomatologică, farmacii, 

instituţii publice, cabinete medicale individuale  de familie, biblioteca judeţeanǎ. 

Materiale I.E.C utilizate ( nr. şi tip ): 50 (  afişe) 
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Buget estimat: buget PN V.1 insuficient pentru tipărirea şi multiplicarea materialelor 

informative grafice. 

■ Campania naţională ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA HIV/SIDA 

Perioada  derulării: 1 – 31 DECEMBRIE 2014 

Activităţile derulate:  

- 12 acţiuni de informare, educare, comunicare prin distribuire de materiale informative la 

ambulatorii de specialitate clinică şi stomatologică, laboratoare, farmacii, instituţii publice şi  

prezentarea obiectivelor campaniei la toţi beneficiarii de materiale informative.  

Grupul  ţintă: Populaţia generală 

Locul derulării activităţilor: ambulatorii de specialitate clinică şi stomatologică, farmacii, 

instituţii publice, cabinete medicale individuale  de familie, biblioteca judeţeanǎ. 

Materiale I.E.C utilizate (nr. şi tip): 50 (afişe) 

Buget estimat: buget PN V.1 insuficient  pentru tipărirea şi multiplicarea  materialelor 

informative grafice. 

■ Campania naţională ZIUA NAŢIONALĂ FĂRĂ TUTUN 

Perioada  derulării : 15 -30 noiembrie 2014  

Activităţile derulate:  

- 12 acţiuni de informare, educare, comunicare prin distribuire de materiale informative la 

ambulatorii de specialitate clinică şi stomatologică, laboratoare, farmacii, instituţii publice şi  

prezentarea obiectivelor campaniei la toţi beneficiarii de materiale informative  

Grupul  ţintă: populaţia generală, adolescenti, elevi, tineri, unităţile medicale, mass-media. 

Locul derulării activităţilor: ambulatorii de specialitate clinică şi stomatologică, farmacii, 

instituţii publice, cabinete medicale individuale  de familie, biblioteca judeţeanǎ. 

Materiale I.E.C utilizate (nr. şi tip ): 50 (afişe) 

Buget estimat: buget PN V.1 insuficient pentru tipărirea şi multiplicarea materialelor 

informative grafice. 

 

Campanii locale: 

Acţiunea  1:  Alimentaţia copilului sănătos 

Instituţii implicate: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5 Vaslui, Grădiniţa cu Program 

Prelingit nr.15 Vaslui (în cadrul proiectului ,,Împreună deschidem fereastra spre lume avănd ca 

temă: Aşezăm masa pentru prieteni,,), Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 19 Vaslui, Şcoala 

Gimnazială ,,V.Alecsandri,, Şcoala Văleni, Cabinet medical individual- medicină de familie 

Număr de copii şi tineri (3- 19 ani) implicaţi în activităţi: 556 

Locul derulării activităţii / acţiunii: Grădiniţe, cabinet medical, Scoala Gimnazială cu clasele 

I-VIII Băceşti 
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Data/perioada desfăşurării acţiunii/activităţii: 26.02.2014, 27.02.2014, 09-20.04.2014, 

18.09.2014 

Activităţi derulate:  

- 5 acţiuni de informare, educare, comunicare care s-au desfăşurat la  unităţi de învăţămănt  

printr-o prezentare în format powerpoint cu la care au participat copii, părinţi şi cadre didactice.                             

- 1 acţiune care s-a desfăşurat printr-o prezentare în format power-point având ca scop 

recunoaşterea de către copii a fructelor şi legumelor din ghicitorile prezentate  şi stimularea 

adoptării unui comportament alimentar sănătos începând de la grădiniţă. 

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

materialelor informative grafice. 

 

Acţiunea 2: Cum ne protejăm împotriva cancerului de col uterin  

Număr de beneficiari: ( populaţia generală ): 7800 

Locul derulării activităţii / acţiunii: instituţii,  unităţi de învăţământ, farmacii 

Data/perioada desfăşurării acţiunii/activităţii: 01 -31 martie  2014   

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

materialelor informative grafice. 

Perioada  derularii: 01 -31 martie  2014   

Activităţile derulate:  

- 18 acţiuni de informare, educare, comunicare prin distribuire de materiale informative: 

postere lenticulare şi cerate la unităţi de învăţămant, ambulatorii de specialitate clinică şi 

stomatologică, laboratoare,   farmacii, instituţii publice.  

Acţiunea 3: Comportament responsabil în sexualitate 

Număr de copii şi tineri ( 3-19 ani ) implicaţi în activităţi: 126 

Locul derulării activităţii / acţiunii:   unităţi de învăţământ 

Data/perioada desfăşurării acţiunii/activităţii: 13.03.2014 

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

materialelor informative grafice. 

Propuneri: Suplimentare  buget 

Activităţile derulate: 

- 2 acţiuni de informare, educare şi comunicare cu elevii claselor  a IX- a şi a X-a;                                   

- 7 acţiuni de informare, educare, comunicare prin  distribuire de materiale informative. 

 

Acţiunea  4:  Dovedeşte că eşti inteligent şi nu încerca drogurile 

Număr de copii şi tineri ( 3-19 ani ) implicaţi în activităţi : 5400 

Locul derulării activităţii / acţiunii: unităţi de învăţământ liceale şi gimnaziale, farmacii, 

OAMMGMAMR filiala Vaslui 
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Data/perioada desfăşurării acţiunii/activităţii: 19- 25 martie 2014, luna mai, luna octombrie 

2014 

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

materialelor informative grafice. 

Activităţile derulate: 16 acţiuni de  distribuire şi diseminare de materiale informative. S-au 

distribuit materiale constând în pliante „ Drogurile sau viata’’. 

 

Acţiunea  5: Obiceiuri sănătoase pentru dinţi sănătoşi 

Instituţii implicate : Cabinet medical individual Poieneşti şi Şcoala cu clasele I- VIII Poieneşti 

Număr de copii şi tineri ( 3-19 ani ) implicaţi în activităţi: 128 

Locul derulării activităţii / acţiunii: Şcoala cu clasele I- VIII Poieneşti 

Data/perioada desfăşurării acţiunii/activităţii: 28.03.2014 şi 11.04.2014 

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

materialelor informative grafice. 

Activităţile derulate: Diseminare de materiale informative în suport electronic şi prezentări în 

power-point. 

 

 Acţiunea  6: Cum spălăm miinile 

Instituţii implicate: Cabinet medical individual Poieneşti şi Şcoala cu clasele I-VIII Poieneşti, 

ambulatoriul de specialitate, cabinete stomatologice, unităţi de învăţământ din mediul urban şi 

rural 

Număr de copii şi tineri ( 3-19 ani ) implicaţi în activităţi: 1848 

Locul derulării activităţii/acţiunii: Şcoala cu clasele I- VIII Poieneşti, ambulatoriul de 

specialitate, cabinete stomatologice, unităţi de învătământ. 

Data/perioada desfăşurării acţiunii/activităţii: 28.03.2014 şi 11.04.2014, 02 - 20.06.2014, 

luna septembrie, octombrie, noiembrie 2014 

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

materialelor informative grafice. 

Activităţile derulate: Acţiunile s-au desfăşurat desfăşurat prin distribuire şi diseminare de 

materiale grafice tipărite şi prezentarea obiectivelor la toţi beneficiarii. 

 

Acţiunea 7: Bolile cardiovasculare a persoanelor vârstnice 

Instituţii implicate : Casa de ajutor reciproc a pensionarilor Vaslui, instituţii publice din judeţ 

Număr de copii şi tineri ( 3-19 ani ) implicaţi în activităţi: Populaţia generală - 1790 

(persoane implicate) 

Locul derulării activităţii / acţiunii: Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Vaslui, instituţii 

publice. 
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Data/perioada desfăşurării acţiunii/activităţii: 28.03.2014, 01-  30.06.2014,  

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

materialelor informative grafice. 

Activităţile derulate:  

Acţiunile s-au desfăşurat prin distribuire şi diseminare de materiale grafice tipărite şi 

prezentarea obiectivelor la toţi beneficiarii. 

 

Acţiunea  8 : Alimentaţia sănătoasă 

Instituţii implicate: Liceul Ştefan Procopiu Vaslui 

Număr de copii şi tineri  implicaţi în activităţi :  25 

Locul derulării acţiunii/activitatii :   Liceul Ştefan Procopiu Vaslui 

Data/perioada desfăşurării  acţiunii/activitatii:  05.05.2014 

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

materialelor informative grafice. 

Acţiunea s-a desfăşurat printr-o prezentare în format powerpoint la care au participat elevi şi 

cadre didactice.  

 

Acţiunea  9:  Cum mă protejez de alimentele cu aditivi alimentari 

Instituţii implicate: Liceul Ştefan Procopiu Vaslui, Şcoala Gimnazială nr. 3 Vaslui, Grădiniţa 

cu P.P.nr.17 Vaslui, Şcoala Gimnazială nr. 8 Bârlad. 

Număr de copii şi tineri  implicaţi în activităţi : 448 

Locul derulării acţiunii/activitatii: Liceul Ştefan Procopiu Vaslui, Şcoala Gimnazială nr. 3 

Vaslui, Grădiniţa cu P.P. nr.17 Vaslui, Şcoala Gimnazială nr. 8 Bârlad 

Data/perioada desfăşurării acţiunii/activitatii:  21.05.2014, luna iunie, luna septembrie 2014 

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

materialelor informative grafice. 

Acţiunile s-au desfăşurat prin  prezentări în format power-point la care au participat elevi şi 

cadre didactice.  

 

Acţiunea  10:  Donează sânge. Salează vieţi! 

Număr de copii şi tineri  implicaţi în activităţi: 9680 

Locul derulării acţiunii/activitatii: Cabinete medicale individuale, farmacii, laboratoare 

medicale ambulatoriul de specialitate. 

Data/perioada desfăşurării  acţiunii/activitatii :  30.05 -30.06.2014,  iulie 2014 

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

materialelor informative grafice. 
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Acţiunile s-au desfăşurat  prin distribuire şi diseminare de materiale grafice tipărite şi 

prezentarea obiectivelor la toţi beneficiarii. 

 

Acţiunea 11: Alimente sănătoase. Alimente nesănătoase – Proiect educaţional cu titlul 

,,Copil voios. Copil sănătos” 

Instituţii implicate: Grădiniţa cu P.P. nr. 8 Vaslui şi Direcţia de Sănătate Publică Vaslui 

Număr de copii şi tineri  implicaţi în activităţi :  74 

Locul derulării acţiunii/activitatii : Grădiniţa cu P.P. nr. 8 Vaslui 

Data / perioada desfăşurării  acţiunii/activitatii :  25.02. 2014 – 15.06.2015 

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

multiplicarea  materialelor informative grafice. 

Au avut loc dezbateri care să asigure educarea adulţilor şi a copiilor pentru un stil de viaţă 

sănătos.   

 

Acţiunea  12: Concurs pentru sănătate şi prim ajutor (Sanitarii pricepuţi) 

Număr de copii şi tineri  implicaţi în activităţi: 82 

Locul derulării acţiunii/activitatii: Liceul ,,Mihail Kogălniceanu,,  

Data/perioada desfăşurării  acţiunii/activitatii: 07.06.2014 

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

materialelor informative grafice. 

 

Acţiunea  13:  Cum mǎ protejez de infecţii cu transmitere sexualǎ 

 Instituţii implicate: cabinete  medicale individuale - medicină de familie, cabinete planificare 

familialǎ,cabinete obstetricǎ-ginecologie, ambulatoriu de specialitate, farmacii. 

Număr de copii şi tineri  implicaţi în activităţi: 465 

Locul derulării acţiunii/activitatii: cabinete planificare familialǎ, cabinete obstetricǎ-

ginecologie, ambulatoriu de specialitate, farmacii. 

Data/perioada desfăşurării  acţiunii/activitaţii: 14.07.-31.07.2014 

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

materialelor informative grafice. 

Acţiunile s-au desfăşurat prin distribuire şi diseminare de materiale grafice tipărite şi 

prezentarea obiectivelor la toţi beneficiarii. 

 

Acţiunea 14: Cum acordǎm primul ajutor 

Număr de copii şi tineri  implicaţi în activităţi ( populaţie generalǎ): 40 

Locul derulării acţiunii/activitatii: Biblioteca Judeţeanǎ Vaslui, Şcoala Gimnazială nr 5 

,,Ştefan cel Mare” Vaslui 
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Data/perioada desfăşurării  acţiunii/activitatii: 17.09.2014, luna octombrie 2014 

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

materialelor informative grafice. 

Acţiunile s-au desfăşurat prin  prezentări în format powerpoint cu tema mai sus menţionată şi 

manevre de prim ajutor pe manechin sub îndrumarea formatorului de la Crucea Roşie. 

 

Acţiunea  15:  Informaţii despre hepatita viralǎ tip A 

Instituţii implicate: şcoli gimnaziale, clasele I-IV din judeţ. 

Număr de copii şi tineri  implicaţi în activităţi:  348 

Locul derulării acţiunii/activitatii: şcoli 

Data / perioada desfăşurării  acţiunii/activitatii: 15.09 -30.09.2014 

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

materialelor informative grafice. 

Acţiunile s-au desfăşurat prin prezentări în format powerpoint cu tema mai sus menţionată la 

care au participat elevi şi cadre didactice.  

 

Acţiunea 16: Cum mǎ protejez de microbi 

Instituţii implicate: Scoala Gimnazială cu clasele I-VIII Băceşti 

Număr de copii şi tineri  implicaţi în activităţi: 720 

Locul derulării acţiunii/activitatii :  Scoala Gimnazială cu clasele I-VIII Băceşti 

Data/perioada desfăşurării  acţiunii/activitatii: 18.09.2014 

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

materialelor informative grafice. 

 

Acţiunea 17: Ce trebuie sa stim despre tutun 

Instituţii implicate: unitati  de invatamint din judet 

Număr de copii şi tineri  implicaţi în activităţi: 460 

Locul derulării acţiunii/activitatii: licee din judeţ 

Data/perioada desfăşurării  acţiunii/activitatii: octombrie, noiembrie 2014 

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

materialelor informative grafice. 

 

Acţiunea 18: Informaţii despre bolile transmise de vectori 

Instituţii implicate:  Primăria municipiului Huşi, Şcoala Postliceală Sanitară ,,Radu Miron,, 

Vaslui. 

Număr de copii şi tineri  implicaţi în activităţi: 147 
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Locul derulării acţiunii/activitatii: Primăria municipiului Huşi, Şcoala Postliceală Sanitară 

,,Radu Miron” Vaslui. 

Data/perioada desfăşurării  acţiunii/activitatii:  15.04.2014-06.05.2014 

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

materialelor informative grafice. 

Acţiunea s-a desfăşurat prin distribuire şi diseminare de materiale grafice tipărite.  

 

Acţiunea 19: Hrăneşte-ţi trupul şi mintea, fii sănătos 

Instituţii implicate: Grădiniţa 18 Vaslui 

Număr de copii şi tineri  implicaţi în activităţi: 42 

Locul derulării acţiunii/activitatii: Grădiniţa 18 Vaslui 

Data/perioada desfăşurării  acţiunii/activitatii:  noiembrie 2014 

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

materialelor informative grafice. 

Acţiunea s-a desfăşurat printr-o prezentare în format powerpoint la care au participat elevi şi cadre 

didactice 

 

Acţiunea 20: Crosul inimoşilor 

Instituţii implicate: grădiniţe şi şcoli 

Număr de copii şi tineri  implicaţi în activităţi: 230 

Locul derulării acţiunii/activitatii: Vaslui 

Data/perioada desfăşurării  acţiunii/activitatii:  septembrie 2014 

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

materialelor informative grafice. 

Acţiunea s-a desfăşurat prin organizarea unui cros demonstrativ la care au participat, pe bază de 

voluntariat, 230 elevi din invăţământul preşcolar şi cel primar vasluian. 

 

Acţiunea 21: Educaţie alimentară pentru copii şi părinţi 

Instituţii implicate: Scoala  Gimnazială nr. 6 Vaslui 

Număr de copii şi tineri  implicaţi în activităţi: 42 

Locul derulării acţiunii/activitatii: Scoala  Gimnazială nr. 6 Vaslui 

Data/perioada desfăşurării  acţiunii/activitatii:  decembrie 2014 

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

materialelor informative grafice. 

Au avut loc dezbateri care să asigure educarea adulţilor şi a copiilor pentru un stil de viaţă sănătos.  Au 

fost informaţi părinţii asupra nevoilor alimentare ale copilului. 
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Acţiunea 22: Securitatea alimentară 

Instituţii implicate: Scoala  Gimnazială nr. 3 ,,C-tin Parfene” Vaslui 

Număr de copii şi tineri  implicaţi în activităţi: 46 

Locul derulării acţiunii/activitatii: Scoala  Gimnazială nr. 3 ,,C-tin Parfene,” Vaslui 

Data/perioada desfăşurării  acţiunii/activitatii: noiembrie 2014 

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

materialelor informative grafice. 

Acţiunea s-a desfăşurat printr-o prezentare tematică în format powerpoint la care au participat 

elevi şi cadre didactice.  

 

Acţiunea 23: Mănânc sănătos, cresc sănătos 

Instituţii implicate: grădiniţe din judeţ 

Număr de copii şi tineri  implicaţi în activităţi: 446 

Locul derulării acţiunii/activitatii: Grădiniţa nr. 19 Vaslui 

Data/perioada desfăşurării  acţiunii/activitatii: noiembrie 

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

materialelor informative grafice. 

Acţiunea s-a desfăşurat printr-un concurs de desen/pictură/machete/colaje/postere cu mesaje pe 

tema alimentaţiei, concurs finalizat prin evaluarea creativităţii compoziţiei, a originalităţii a 

mesajului transmis. 

 

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 efectuează cu prioritate analize bacteriologice, 

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

controlul  bolilor transmisibile, în conformitate cu metodologiile în vigoare. Asigură 

diagnosticul microbiologic pentru solicitarile serviciului de supraveghere a bolilor transmisibile 

provenite de la cazuri suspecte, focare de boală transmisibilă , sau investigaţii în cadrul 

programelor de sănătate. Efectueaza analize microbiologice din probe de apă si factori de 

mediu, necesare evaluării riscurilor pt sănătate. Efectueza analize microbiologice la cererea 

unor beneficiari, pentru care se percep taxe.  

Analizele care se efectueaza în cadrul laboratorului DSP Vaslui sunt cuprinse în lista oficială de 

analize, listă ce se actualizeaza anual. 
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Laboratorul este înregistrat la MS pentru monitorizarea calităţii apei potabile. Laboratorul 

efectueaza monitorizarea de control şi audit la toate sistemele centralizate de alimentare cu apă 

din judeţ. 

În anul 2014, în cadrul Laboratorului de Diagnostic Microbiologic au fost analizate un număr 

de  4171 probe diverse (probe biologice, probe de apa, teste de sanitaţie si aeromicroflora), cu 1 

pana la 6 indicatori pe proba. 

Activitatea specifica fiecărui sector în parte în cursul anului 2014 a fost următoarea: 

1. Sectorul de Serologie – total probe 1092 , din care: 

- În cadrul Programului de lupta împotriva infecţiei HIV s-au efectuat 397 teste din 

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

Laboratorul de Referinţă din Institutul Cantacuzino Bucureşti. Au fost investigate 

persoane din categorii cu risc de infecţie HIV, gravide, personal medical, pacienţi - 

în scop diagnostic. 

- În cadrul Programului naţional de boli cu transmitere sexuală au fost efectuate 

următoarele teste: RPR carbon- 17, cu 13 pozitive; TPHA -15, cu 15 pozitive. 

- În cadrul programului de boli prioritare a fost investigată în scop de diagnostic 

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

HAV- 208 probe, cu 168 pozitive pentru hepatita tip A; Ig. M HBc – 35, cu 3 

pozitive pentru hepatita de tip B precum si pentru infecţia cronică, respectiv 

Antigenul HBs- 202, cu 33 pozitivi, anticorpii HCV -218 , cu 26 pozitivi. 

Investigaţiile în acest sector au fost efectuate atât pe programe naţionale, cât şi contra cost. 

2. Sectorul de microbiologie epidemiologica – total probe 280, din care: 

 Exudate nazo-faringiene:  

S-au analizat 218 probe, cu 486 determinări microbiologice, din care 9 probe au fost pozitive 

pentru Staphylococcus aureus (pentru acestea s-au efectuat 9 antibiograme), 7  probe pozitive 

pt Streptococ β – hemolitic grup A si 8 pozitive pt Candida albicans. 

Coproculturi: 

S-au analizat 29 probe, cu 67 determinări microbiologice, din care 2 probe au fost pozitive 

pentru Escherichia coli; (pentru probele pozitive s-au efectuat 2  antibiograme). 

 Examen coproparazitologic: 

S-au analizat 23 probe, cu 23 determinări microbiologice, din care 6 probe au fost pozitive 

pentru  Giardia. 

Uroculturi: 

S-au analizat 6 probe, cu 30 determinări microbiologice, din care 2 probe au fost pozitive  
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(pentru acestea s-au efectuat 3 antibiograme). 

Diverse: 

S-au analizat 4 probe secreţii, cu 20 determinari microbiologice, din care 0 probe au fost 

pozitive.  

Investigaţiile în acest sector au fost efectuate atât pe programe naţionale cât şi contra cost. 

3. Sectorul de microbiologia apei: total probe 1315 analizate, cu diferiţi parametri 

microbiologici, conform solicitării. 

Au fost analizate: 

-  821 probe apă de reţea (staţii si puncte fixe), cu 2220 determinări, din care 8 probe 

necorespunzatoare; 

- 386 probe apă de fântână şi izvoare captate, cu 1201 determinări, din care 154 

necorespunzatoare; 

- 29 probe apă din bazine de înot, cu 137  determinări, din care 6 necorespunzatoare; 

- 37 ape de suprafaţă, cu 113 determinări, din care 16 necorespunzatoare; 

- 42 probe apă diverse, 146 determinări din care 2 necorespunzatoare. 

Investigaţiile în acest sector au fost efectuate atât pe programe naţionale cât si contra taxa prin 

contracte de monitorizare de audit a apei potabile, precum şi alte contracte încheiate cu diverşi 

beneficiari. 

Pentru determinarea condiţiilor de igienă din unităţile de producţie, instituţii publice şi 

unităţi spitaliceşti s-au analizat 1032 teste de sanitaţie, cu 5382 determinări microbiologice, din 

care 537 necorespunzatoare si 448 probe aeromicroflora, cu 1067 determinări, din care 176 

necorespunzătoare. Pentru controlul sterilităţii in unităţile sanitare s-au analizat 11 probe, cu  

20 determinări microbiologice, din care 1  necorespunzatoare. 

În cursul  luna aprilie 2014 Laboratorul de Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică  a 

obţinut certificatul de acreditare Renar nr. LI 1022 (perioada acreditării: 17.04.2014-

16.04.2018) - SR ISO/CEI 17025: 2005. 

 

D.2. LABORATORUL DE CHIMIE SANITARA - TOXICOLOGIE  

Laboratorul de chimie sanitară  şi  toxicologie face parte din Laboratorul de 

diagnostic şi investigare in sănătate publică  si derulează activitatea in cadrul 

PROGRAMULUI  NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DIN MEDIUL 

DE VIAŢĂ SI MUNCĂ (PN II) şi la SOLICITARE (comanda) sau CONTRACT. 

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătatii din anul 2007 pentru monitorizarea calitatii 

apei potabile şi realizeaza monitorizarea de control şi audit la toate sursele centralizate de 

alimentare cu apa din rural si urban. S-a reînnoit înregistrarea în noiembrie 2014. 
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Din aprilie 2014, laboratorul  a primit  acreditarea  RENAR pentru principalele analize 

fizico- chimice de potabilitate pentru  probe de apă. 

APE -  Laboratorul efectuează monitorizarea de control şi audit la  toate sistemele centralizate 

de alimentare cu apa potabilă din judet (sisteme mari: Vaslui, Bârlad, Huşi si Negresti şi 

sisteme mici- în rural) şi  determinari fizico- chimice la sursele de apă de profunzime publice 

(fântani, cişmele), surse de apă individuale (de la agenţi economici, persoane fizice), ştranduri, 

piscine, alimentari cu apa (puţuri) de la spitale (Barlad, Husi, Murgeni). 

Situaţie anuală:  

- ape clorinate: 829 probe cu 3362 analize din care 51 probe necorespunzatoare 

- surse de profunzime: 466 probe; 3882 analize/ 201 probe necorespunzatoare 

-  alte ape ( ape uzate, ştranduri); 53 probe/ 234 analize/ 30 probe necorespunzatoare 

Parametrii frecventi de neconformitate sunt: nitraţi, amoniu, clor rezidual liber şi, rar, 

conductivitate, oxidabilitate, turbiditate, aluminiu, dupa cum urmeaza: 

Pe un număr total de 1348 de probe s-au înregistrat 282 probe necorespunzatoare, din care: 

- probe necorespunzatoare la conductivitate, pH, nitriţi, oxidabilitate, culoare, gust in 

procent cuprins între 0.37-2% 

- probe necorespunzatoare la amoniu, nitraţi, aluminiu: 4.9-8.7% 

- probe necorespunzatoare la clor rezidual liber: 7% 

ÎN RURAL, parametrul necorespunzator cel mai frecvent la sursele de profunzime cu o 

adancime de max. 30 m este nitraţii: 24.46% probe necorespunzatoare  (cu un continut in nitraţi 

cuprins intre 53- 450 mg NO3
-
/l; valoarea maxim- admisa este de 50 mg NO3

-
/l) . 

Conţinutul mare in nitraţi este datorat poluării şi/ sau structurii (compoziţiei) solului. 

Simpla dezinfecţie cu substanţe clorigene nu rezolva problema; sunt necesare tratamente 

specifice. 

Sursele de profunzime (puţuri forate) cu adâncimi de peste 30m (frecvent 60-200m) prezintă 

depaşiri ale conţinutului în amoniu, situaţie care poate fi (şi este) rezolvată prin procedee 

specifice de tratare (clorinare+ aerare); de regula, aceste ape sunt insoţite şi de prezenta 

hidrogenului sulfurat şi a unei slabe coloraţii spre galbui; pentru astfel de situaţii exista 

procedee specifice de remediere. 

In mod accidental, apar situaţii de depaşire a continutului în amoniu şi la surse de mica 

adancime, dar insoţite şi de depaşiri ale continutului in substanţe organice; in astfel de cazuri se 

recomandă verificarea perimetrului sanitar (posibile surse de poluare in imediata vecinătate a 

sursei de apa) şi efectuarea dezinfecţiei cu substante clorigene. 

 SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA 

 Staţiile de tratare a apei  asigură apă potabilă d.p.d.v. fizico - chimic si microbiologic 

prin procedee specifice de tratare: floculare, decantare, filtrare, clorinare sau doar clorinare la 

sistemele mici de alimentare cu apă. Parametrii necorespunzatori  sunt: clorul rezidual liber 
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(7% din probe clorinate), aluminiu (8.7% din probele la care s-a efectuat determinarea 

aluminiului), amoniu (4,9%).  Clorul rezidual liber este sub limita admisa (0.1 mg /l)  in reţeaua 

de distributie la consumatorii aflaţi in zone îndepărtate (gen zona industriala), unde consumul 

de apă este foarte mic (apa staţioneza pe conducte) şi reţeaua de distributie este lunga şi la 

sistemele mici de alimentare cu apă unde nu se respectă tehnologia de clorinare. 

Depaşirea valorii maximum admisă pentru aluminiu (200 micrograme/l) s-a inregistrat 

in oraşul Negreşti. Laboratorul staţiei de tratare a apei a fost  informat telefonic  despre aceste 

situaţii, în vederea corectării dozei de floculant. 

Depaşirea valorii maxim- admise pentru amoniu (0,5 mg NH4
+
/l) s-a constatat la 

sistemele centralizate mici de alimentare cu apă 

Laboratorul a colaborat  cu Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi ( pregătirea 

vaselor de recoltă, prelevarea şi conservarea probelor de apă)  în scopul determinarii de 

pesticide, metale grele, trihalometani în sisteme mici de alimentare cu apă (Griviţa şi Puieşti). 

Laboratorul a participat la 2  scheme de intercomparare laboratoare (apă): 

- intercomparare efectuata de LGC Standards- Marea Britanie (5 analiţi) 

- intercomparare efectuată de Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti (1 analit) 

Rezultatele au fost foarte bune  (scor Z între 0-1). 

ALIMENTE: s-au lucrat 160 probe la solicitare (produse de panificatie, bauturi alcoolice, alte 

alimente) cu 764 analize fizico-chimice, din care au fost gasite necorespunzatoare  3 probe (1.9 

%). 

AER AMBIENTAL:  nu se mai face monitorizarea calităţii aerului ambiental. 

 

 

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. 
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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 

6 12 

 

Supraveghere apa potabila (Recomandarea 2000/473/Euratom) 

 

Numar probe Numar analize efectuate 

4 8 

 

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 

 

Alte alimente recoltate:  peşte (2 probe), ouă (1 probă) 

 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 



 62 

                            -  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; 

■ 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 

Activitatea de identificare, management şi comunicare a riscurilor din mediul de viaţă şi 

muncă a populaţiei,  ca scop final al activitatii de control in sanatate publica, s-a efectuat in 

anul 2014 cu o echipa formata din 2 inspectori si 3 asistenti inspectori.  Din luna decembrie 

2014, personalul compartimentului s-a suplimentat cu  2 inspectori. 

  Astfel, s-a realizat un numar de 2828 acţiuni de control si de recontrol finalizat cu 693 

avertismente, 41 amenzi în valoare totală de 32050 lei, 19 decizii de  retragere a ASF de la 



 63 

unităţi de învăţământ şi 3 decizii  de suspendare temporară a activităţii la 3 unităţi cu profil 

alimentar (câte o unitate din sectoarele retail,servicii şi producţie primară cu vânzare către 

consumatorul final). 

Ca măsuri complementare de protejare a sănătăţii populaţiei, s-a dispus retragerea de la 

comercializare/sau consum a 12 produse cosmetice din unităţi de desfacere şi a urmatoarelor 

cantitati de alimente neconforme din punct de vedere nutritional,a etichetarii sau a salubritatii:           

- 1196,778 Kg, 

- 544,64 litri  

- 504 bucăţi/unitati de vanzare  

Dintre produsele alimentare retrase de la comercializare 53,14% reprezinta alimente 

nerecomandate elevilor din punct de vedere nutritional. 

  In anul 2014, inspectorii Compartimentului de Inspecţie şi Control al Factorilor de 

Risc din Mediul de Viaţă şi  Muncă, in vederea  monitorizarii cu laboratoarele nationale de 

referinta si cu laboratorul DSP judetean a  parametrilor fizico-chimici şi microbiologici cu 

impact asupra stării de sănătate, au prelevat 88 probe de alimente si materiale destinate sa vina 

in contact cu alimentele, 32 probe de apa potabila, 24 probe de apa de imbaiere, 6 probe de 

produse cosmetice si 4 teste de sanitatie. 

Recoltarea de probe s-a efectuat in cadrul activitatii  de control oficial (planificat, 

tematic, la sesizare, in cadrul programului national de supraveghere a sanatatii publice si in 

alerte) iar in functie de rezultatele necorespunzatoare la 15 probe de alimente, 17 probe de apa 

de baut, 17 probe de apa de imbaiere si 4 teste de sanitatie s-au aplicat masuri corespunzatoare, 

mai sus mentionate.  

Actiunile de inspectie desfasurate in obiective cu activitati care pot reprezenta un risc 

pentru sanatatea populatiei au fost urmatoarele: 

INSPECŢII PLANIFICATE ÎN OBIECTIVE CU ACTIVITĂŢI CE POT 

REPREZENTA UN RISC PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ  

1.   in obiective de producţie, distribuţie şi utilizare apă potabilă - 347controale; 

2. in obiective turistice şi de agreement - 25 controale; 

3. in zone de locuit şi in unităţi cu activităţi ce vizează mediul de viaţă al populaţiei -213 

controale; 

4. in obiective monitorizate în ceea ce priveşte implementarea Legii 349/2002 pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor de tutun - 395 controale; 

5. in obiective destinate ocrotirii, educării şi instruirii copiilor şi tinerilor - 100 controale; 

6. in unităţi verificate pentru asigurarea unui mediu corespunzător de muncă – 87 controale;                                                                                                          

7. in obiective care produc şi comercializează sau in care se utilizează  produse cosmetice - 

103 controale; 

8. in obiective în care se comercializează sau se utilizează produse biocide - 576 controale; 
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ACŢIUNI TEMATICE STABILITE DE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII: 

1.  acţiune tematică privind verificarea respectării dispoziţiilor Legii nr. 349/2002 in cadrul 

careia s-au efectuat 74 controale finalizate cu 5 avertismente si 2 amenzi in valoare de 500 

lei; 

2. acţiune tematică privind controlul suplimentelor alimentare şi a produselor cu adaos de 

minerale şi vitamine in cadrul careia s-au efectuat controale in 19 unitati; 

3. acţiune tematică de control a conformităţii vopselei de păr- in cadrul careia s-a verificat 

conformitatea privind ambalarea,etichetarea,compozitia si notificarea pe portalul UE a 

unui numar de 10 produse cosmetice; 

4.  acţiunea tematică pentru verificarea utilizării aditivilor alimentari în lapte şi brânza topită-

a constat in verificarea conditiilor de fabricare, ambalare ,depozitare, distributie, etichetare 

si compozitie a 53 de produse lactate de acest tip din 15 unitati de productie si desfacere 

finalizata cu 10 avertismente; 

5. acţiune tematică de control în proiectele finanţate din POP şi PNDR - in cadrul careia s-a 

verificat gradul de conformare la prevederile legislatiei sanitare in vigoare a unui numar de 

12 obiective alimentare, sociale si de productie si distributie apa potabila, proiectate si 

construite cu fonduri europene; 

6. acţiune tematică de control a conformităţii produselor de machiere şi a produselor destinate 

aplicării pe buze-a avut ca scop verificarea respectarii normelor de igiena din 24 cabinete 

de infrumusetare si controlul conformitatii a 15 produse coosmetice cu legislatia in 

vigoare; 

7. actiune tematica de control privind apa minerală naturală îmbuteliată şi apa de masă 

îmbuteliată în sticle sau alte recipiente – in cadrul careia s-au efectuat controale sanitare in 

24 unitati cu profil alimentar, s-au  verificat a conditiile de productie,ambalare,depozitare 

si desfacere a 68 de produse alimentare din categoriile mai sus notate, s-au aplicat 16 

avertismente, o amenda in valoare de 800 lei si s-au retras de la comercializare 136 litri de 

apa imbuteliata; 

8. acţiune tematică de control în unităţi de învăţământ, unităţi de catering şi mijloace de 

transport produse alimentare-in cadrul careia s-au verificat 117 unitati de invatamant si 5 

cabinete scolare, s-au retras 20 autorizatii sanitare de functionare si s-au aplicat 71 

avertismente; 

9. acţiune tematică de control în tabere şcolare şi unităţi de turism cu activităţi similare- in 

cadrul careia s-au verificat conditiile igienico-sanitare de functionare a 19 obiective 

turistice judetene si s-au aplicat 13 avertismente si o amenda in valoare de 250 lei; 

10. acţiunea tematică de control pentru conformitatea apelor de îmbăiere - a constat in 

verificarea respectarii prevederilor legale in vigoare privind salubritatea si conditiile 
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igienico sanitare de utilizare a 11 obiective de agrement care au in structura piscine si 

stranduri,s-au aplicat 7 avertismente si o amenda in valoare de 800 lei; 

11. acţiunea tematică de control a cabinetelor în care se realizează proceduri de tatuaj şi 

piercing şi a produselor destinate tatuajelor permanente şi semipermanente nu s-a 

desfasurat deoarece nu s-au depistat astfel de obiective pe teritoriul judetului Vaslui; 

12. acţiunea tematică de control privind materialele care vin în contact cu alimentele-in 

cadrul carea s-a verificat respectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind obiectele si 

materialele destinate sa vina in contact cu alimentele in 12 unitati de productie, unitati de 

depozitare si magazine, s-au retras de la comercializare 9 categorii de obiecte din plastic 

(1600 bucati) si s-au aplicat 12 avertismente; 

13. acţiunea tematică de control pentru verificarea produselor biocide s-a desfasurat la 

punctele de lucru a 9 agenti economici (utilizatori,distribuitori si reteileri), a constat in 

verificarea conformitatii unui numar de 26 produse biocide si s-a finalizat cu aplicarea a 5 

avertismente si cu retragerea de la comercializare a 3 produse biocide plasat pe piata fara a 

fi avizat sanitar; 

14. acţiunea tematică de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă a localităţilor din 

mediul rural - a avut ca scop inspectia a 15 instalatii de productie si distributie a apei 

potabile, in sistem centralizat,verificarea efectuarii de catre administratorul sistemului a 

monitorizarii de control si de audit a parametrilor de potabilitate,controlul cu laboratorul 

DSP Vaslui a calitatii apei potabile (10 probe prelevate) si s-a finalizat cu grafice de 

conformare si 15 avertismente; 

15. acţiunea tematică de control privind menţiunile de sănătate şi menţiunile nutriţionale-a 

vizat controlul a 33 de produse alimentare din punct de vedere a utilizarii mentiunilor 

nutritionale si de sanatate inscrise pe eticheta si s-a finalizat cu grafice de conformare si 

avertisment;  

16. acţiunea tematică de control privind conformitatea pastei de dinţi pentru copii şi adulţi 

si a truselor de machiaj pentru copii,  a constat in verificarea a 27 produse din punct de 

vedere a etichetarii,compozitiei si ambalarii,in controlul cu laboratorul ai unor parametri 

fizico-chimici si microbiologici si s-a finalizat cu 9 avertismente si cu retragerea de la 

comercializare a 12 tipuri produse cosmetice;  

17. actiune tematica de control a respectarii prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 96/2002  

si a Legii 123/2008 - a constat in verificarea conditiilor de productie, depozitare, distributie 

a produselor lactate si de panificatie si de comercializare a produselor alimentare in incinta 

unitatilor de invatamant; 

18. actiune tematica de control a respectarii prevederilor legislative in unitati de panificatie 

(17 controale) si patiserie (26controale) - in cadrul careia s-au aplicat 3 amenzi in valoare 
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de 2600 lei si 23 avertismente si s-au scos din consum 767,5 Kg produse alimentare 

neconforme(fara date de identificare); 

19. actiune tematica de control  a conditiilor de functionare a farmaciilor - a constat in 

verificarea conditiilor  igienico-sanitare de functionare a 34 farmacii de pe raza judetului 

Vaslui finalizata cu 12 avertismente. 

 

ACŢIUNI TEMATICE STABILITE DE ISS JUDETEAN 

1. actiune tematica de control a aplicarii legislatiei sanitare referitoare la colectarea, 

depozitarea si indepartarea  reziduurilor solide-actiune desfasurata in 11 obiective in 

care se desfasoara activitati cu risc pentru sanatatea umana; 

2. actiune tematica de control la producatorii si ambalatorii de produse alimentare-

actiune desfasurata in 17 unitati cu profil alimentar la care s-au gasit  intocmite  documente 

cu  identificarea si evaluarea riscurilor profesionale dar fara a se fi efectuat determinari de 

noxe in mediul de munca.  

ACŢIUNI DE CONTROL CA URMARE A SESIZĂRILOR  ŞI RECLAMAŢIILOR 

- problemele care au constituit obiectul celor 88 sesizări adresate instituţiei noastre de către 

persoane fizice şi juridice au fost: 

- disconfort produs de creşterea animalelor 

- disconfort produs de activitati de unitati de productie si reparatii 

- disconfort cauzat de zgomot în zonele de locuit 

- evacuarea  necorespunzătoare a deşeurilor lichide  şi solide  

- preparare si comercializare produse alimentare neconforme 

- conditii necorespunzatoare de igiena in obiective cu profil alimentar  

- conditii necorespunzatoare de igiena in obiective de prestari servicii 

In urma acestor actiuni de control s-au aplicat  76 de avertismente si 9 amenzi in valoare 

de 16100 lei. Problemele constatate cu ocazia acestor controale au fost reprezentate de faptul ca 

multe din reclamatii pot fi solutionate de catre primarii si politia locala. 

 

ACŢIUNI DE CONTROL ÎN CADRUL PROGRAMELOR NAŢIONALE DE 

MONITORIZARE FACTORI DE RISC DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ 

- in cadrul programelor nationale de monitorizare a factorilor de risc din mediul de viata si 

munca s-au efectuat 47 controale in cadrul carora s-au prelevat 65 probe de alimente si 

materiale destinate contactului cu alimentele şi 6 probe de produse cosmetice  

- aceste controale incheiate cu prelevarea de probe au vizat: 

1. monitorizarea consumului de aditivi alimentari; 

2. monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare; 

3. controale privind monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii; 
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4. monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consum uman; 

5. monitorizarea continutului de zahar din alimente pentru copii; 

6. evaluarea factorilor de risc din materiale şi obiecte care vin în contact cu alimentele; 

7. monitorizarea contaminantilor microbiologici si chimici (reziduuri de pesticide, metale 

toxice, micotoxine si HPA) din alimente cu destinatie nutritionala speciala; 

8. monitorizarea contaminantilor microbiologici si chimici din produsele cosmetice. 

 

ACŢIUNI DE CONTROL IN CADRUL ALERTELOR REFERITOARE LA 

ALIMENTE SI PRODUSE NEALIMENTARE 

      In anul 2014 s-au desfasurat actiuni de control in cadrul a 8 alerte notificate prin sistemul 

rapid de alerta pentru alimente si furaje, din care 4 au reprezentat focare de TIA.   Nu au fost 

identificate alerte in domeniul RAPEX. 

 

ACŢIUNI DE CONTROL  DESFASURATE IN COMUN CU ALTE AUTORITATI 

     In anul 2014 s-au desfasurat 22 actiuni de control in comun cu alte autoritati dupa cum 

urmeaza: 

- in cadrul sesizarilor legate de incalcarea normelor de igiena s-au efectuat 5 actiuni de  control 

cu reprezentanti ai primariilor, o actiune de control cu reprezentanti ai primariei si garzii de 

mediu judetene si prefecturii si 2 controale cu reprezentanti de la primarie, prefectura si politie; 

- in obiective cu profil alimentar s-au desfasurat 4 actiuni de control cu organe de politie, o 

actiune cu inspectori ai DSVSA Vaslui si o actiune cu comisari ai OPC Vaslui; 

- o actiune de control tematic desfasurata cu reprezentanti ai CJAS Vaslui.  

Problemele de sanatate publica identificate in cadrul actiunilor de control oficial 

au fost urmatoarele: 

a) in domeniul alimentarii cu apa potabila: din 56 sisteme centralizate de alimentare cu 

apa existente in judet, sunt autorizate numai 29, vizate la zi sunt numai 10, numai 28 au 

contracte incheiate cu laboratorul DSP pentru monitorizarea calitatii apei potabile si 48 de 

sisteme din mediul rural sunt administrate necorespunzator de primarii (dezinfectie 

necorespunzatoare, lipsa/neaplicarea regulamentului de functionare, exploatare si 

intretinere, lipsa inregistrarilor sau inregistrari incomplete, nerespectarea frecventei de 

monitorizare cu laboratorul a parametrilor de calitate ai apei potabile). 

 

b) in domeniul alimentului - etichetare necorespunzatoare la apa imbuteliata, bauturi 

racoritoare, premixuri, amelioratori si alimente cu destinatie nutritionala speciala; circuite 

nefunctionale pentru aliment, personal si deseuri; spatii neadecvate pentru desfasurarea 

proceselor de productie/culinare; materii prime/produs finit fara specificatii tehnice de 

produs/rapoarte de incercari; depozitare in conditii necorespunzatoare de temperatura si 
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umiditate; personal din sectorul alimentar neinstruit cu NFI; comercializare in incinta 

unitatilor scolare de produse interzise de Ordinul MS 1563/2008; etichetare 

necorespunzatoare, receptie si distributie de MCA fara declaratie de conformitate sau 

necorespunzator completata si fara a fi insotita de documente justificative; neaplicarea unui 

sistem de siguranta a alimentelor bazat pe principiile HACCP. 

 

c)  in domeniul turismlui si zonelor de agrement: personal neinstruit cu notiuni 

fundamentale de igiena, nu exista circuit pentru aliment separat  de cel pentru personal, 

circuite nefunctionale la spalatorie, nemarcare vizibila a suprafetelor de lucru pe tipuri de 

operatii,  nu se respecta ritmicitatea CMP, lipsa programelor preliminare implementarii 

HACCP, intersectarea fazelor salubre cu faze insalubre, lipsa utilizarii biocidelor tip 4 la 

dezinfectia suprafetelor destinate sa vina in contact cu alimentele, nerespectarea frecventei 

de monitorizare cu laboratorul  a calitatii apei de imbaiere; 

d) in ceea ce priveste mediul de viaţa al populaţiei: majoritatea controalelor si 

recontroalelor  se desfasoara in cadrul reclamatiilor adresate DSP pentru disconfortul 

produs de zgomot, pulberi si fum, depozitare necorespunzatoare a deseurilor lichide si 

solide si cresterea animalelor; se mentine in special in mediul rural o lipsa de preocupare a 

primariilor pentru implementarea unui sistem adecvat de management a deseurilor solide si 

lichide si pentru asigurarea utilitatilor, o lipsa de educatie si de interes  a populatiei pentru 

mentinerea unei igiene corespunzatoare in gospodariile proprii si pe domeniul public;  

e) in domeniul biocidelor - la utilizatorii profesionali se utilizeaza personal necalificat si 

neinstruit cu notiuni fundamentale de igiena, la utilizatorii neprofesionali nu se utilizeaza 

biocide conform recomandarilor producatorului sau se folosesc biocide 

neavizate/necertificate; 

f) in ceea ce priveste obiectivele de ocrotire,educare si instruire a copiilor si tinerilor - 

spatii de  subdimensionat, lipsa punctelor de alimentare cu apa in incinta unitatii de 

invatamant si /sau la grupul sanitar,desfasurare a programului instructiv-educativ la clasele 

primare in cursul dupa-amiezei, spatiu de depozitare lapte si corn necorespunzator,personal 

ingrijitor neinstruit cu notiuni fundamentale de igiena, mobilier deteriorat/neadecvat varstei 

copiilor; 

g) in domeniul produselor cosmetice - etichetare necorespunzatoare, lipsa notificarii 

CPNP. 

 

În anul 2014, inspectorii din cadrul Compartimentului  Inspecţia şi controlul 

factorilor de risc din mediul de viaţă şi  muncă din cadrul D.S.P. Vaslui au fost efectuate 704 

acţiuni de control, din care: 

■ 3 controale în UTS 
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■ 1 control in CTS 

■ 21 controale integrale în unităţile sanitare cu paturi 

■ 37 controale în secţii cu diferite profiluri din unităţile sanitare cu paturi 

■ 5 controale în laboratoare de analize medicale 

■ 67 controale în cabinete de medicină de familie 

■ 6 controale în cabinete de medicină de specialitate 

■ 5 controale în cabinete de medicină dentară 

■ 148 controale privind gestionarea deşeurilor biologice 

■ 261 controale privind utilizarea produselor biocide 

■ 7 control în centrele de permanenţă 

■ 9 controale în unităţile de îngrijiri la domiciliu 

■ 1 control serviciu de ambulanta 

■ 23 controale de necesitate (sesizări) 

■ 18 controale privind interzicerea fumatului în unităţile sanitare 

■ 42 controale in unitati de invatamant 

■ 10 controale in unitati de turism 

■ 2 controale – suplimente alimentare 

■ 38 controale in farmacii 

Au fost aplicate 152 de sancţiuni contravenţionale, din care:   

- 21 amenzi – 106.800 lei 

- 131 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. 

Asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari îşi desfăşoară activitatea in cadrul 

serviciilor publice de asistenta sociala la nivelul autoritatilor publice locale acoperind 43 de 

localitati din judet. În mediul urban au activat un  numar de 2 AMC si 4 mediatori sanitari 

pentru comunitatile de romi (in orasul Vaslui, al 4-lea fiind in concediu de maternitate) iar in 

mediul rural 35 asistenti medicali comunitarila si 14 mediatori sanitari. 

Fata de anul 2013, numarul de asistenti medicali comunitari si mediatoare sanitare a 

crescut  astfel: în comuna Ciocani avem atat asistent medical comunitar cat si mediator sanitar, 
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la Negresti avem mediator sanitar, la Bacesti avem si mediator sanitar, la Hoceni avem si 

mediator sanitar.  

Intalnirile periodice de la nivelul DSP au avut la baza principiul reglementarii activitatii, 

a cadrului legislativ, a informarilor si instruirilor pe teme de promovare a sanatatii si prevenire 

a imbolnavirilor, adaptate la nevoile comunitatii. Astfel au avut loc 4 intalniri trimestriale la 

nivelul DSP şi  instruiri pe teme de Primul ajutor, Prevenirea imbolnavirilor de hepatita virala 

A, Prevenirea imbolnavirilor de HVA-BDA.   

Asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari au intreprins actiuni de monitorizare 

a tuturor copiilor care au fost externati din spitale in anul 2014 precum si actiuni legate de 

Programul ce control al tuberculozei (pacientii care intrerup tratamentul din proprie initiativa) 

in colaborare cu politia din localitate si de monitorizare a tratamentelor bolnavilor de TBC. 

În acest sens AMC si MS au raportat activitatea la DSP prin machete transmise lunar. 

Centralizarea indicatorilor se prezintă astfel: 

Numarul total de populatie care a beneficiat de serviciile de asistenta medicala 

comunitara a fost de 123 562 din care: 

■ copii 0-1 an = 4663 

■ copii 1-14 ani = 20895 

■ persoane 15-64 ani = 62991 

■ persoane peste 65 = 35 013 

Din totalul de 35.013 persoane vârstnice, 29.556 au avut nevoie de servicii de ingrijiri 

comunitare in anul 2014, în timp ce din cei 25.558 copii, un numar de 9.886 au avut nevoie 

servicii de ingrijiri comunitare in anul 2014. 

Numarul de actiuni de educatie in anul 2014 a fost de 1867. 

Principalele teme ale actiunilor de educatie din anul 2014 au fost: 

■ Prevenirea imbolnavirilor de HVA 

■ Prevenirea imbolnavirilor de BDA 

■ Recomandari privind prevenirea imbolnavirilor sezoniere ( gripa, viroze ) 

■ Importanta consultatiei prenatale; 

■ Igiena si alimentatia gravidei;  Igiena individuala 

■ Metode contraceptive, 

■ Sarcina si alaptarea, 

■ Intoxicatii cu nitriti; 

■ Epidemiologia bolilor infectioase 

■ Boli cu transmitere sexuala 

■ Prevenirea si tratarea tuberculozei 

■ Prevenirea cancerului de col uterin , de san, de colon 

■ Prevenirea violentei asupra copilului 
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In cadrul proiectului UNICEF „Prima prioritate: nici un copil invizibil!” finanţat de 

UNICEF România şi implementat de Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS)   in 

luna Mai 2014 a fost organizat la DSP, in colaborare cu DGASPC Vaslui, un curs cu tema 

“Violenta asupra copilului”. Grupa formata dintr-un numar de 12 participanti, a cuprins o gama 

larga de specialisti de la nivel comunitar din comunele Dragomiresti, Grivita, Tacuta, Coroiesti. 

Tinand cont de impactul privind saracia, lipsa unui loc de munca care implica neajunsurile 

materiale, suprapus cu familii dezorganizate, consum de alcool, violenta asupra copilului nu 

poate fi eradicata in totalitate, dar violenta asupra copilului poate fi prevenita prin educatie, 

constientizare. Tot in cadrul aceluiasi proiect am organizat in luna decembrie  in colaborare cu 

DGASPC un curs cu  urmatoarele teme:  

1. Vaccinarea - Calendarul vaccinărilor 

2. Principalele repere în dezvoltarea copilului (de la naștere până la 5 ani) 

3. Anemia la copii și gravide 

4. Alimentația sănătoasă la gravide, la mama care alăptează și la copii 

5. Îndrumar pentru părinți - ghid de prim ajutor  

6. Consultația medicală prenatală și postnatală - Ghid pentru mămici 

La acest curs au participat profesionisti din comunitatile proiectului AMC, MS, asistenti 

sociali.  

 

VIII. BIROUL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI PROGRAME DE SĂNĂTATE 

 Activităţile în cadrul biroului se desfăşuroara conform Ord. MS 1078 / 2010, si vizeaza 

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 Vaslui funcţionează un număr de 179 cabinete medicină de 

familie, din care  75  în mediul urban şi 104 în mediul rural şi 13 puncte de lucru, din care 4 

în mediul urban şi 9 în mediul rural. 

Continuitatea asistenţei medicale primare a fost asigurată în 2014  prin 11 Centre de 

Permanenţă, 10 organizate în mediul rural şi 1 în mediul urban, în cadrul cărora îşi desfăşoară 

activitatea 58 medici şi 54 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 în data de 

20.10.2011. Zonele arondate centrului de permanenta sunt comunele: Codaesti, Tacuta, 

Danesti, Miclesti si Feresti.  
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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 în 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 6 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 în 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 în 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 

4 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 în 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 6 medici si 6 

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 în data de 

15.11.2012. Comunele arondate centrului de permanenta: Albesti, Oltenesti, Cretesti si 

Tatarani. 

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 în 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 în data de 01.11.2013. Zonele arondate 
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centrului de permanenta sunt: comuna Dragomireşti, comuna Ivăneşti (sat Ursoaia, sat Bleşca 

şi sat Moara Sima) şi comuna Voineşti (sat Avrămeşti şi sat Uricani).  

10. Centrul de permanenta Huşi, centru de permanenta fix, deservit de 5 medici şi 5 

asistente medicale,  cu sediul în mediul urban, într-un cabinet de medicina de familie 

aparţinând CMI Dr. Mocanu Doina. Zonele arondate centrului de permanenţă: municipiul 

Huşi şi zonele limitrofe municipiului Huşi. Activitatea centrului a început în data de 

01.01.2014.  

11. Centrul de permanenta Rebricea, centru de permanenta fix, deservit de 6 medici şi 4 

asistente medicale,  cu sediul în mediul rural, într-un cabinet de medicina de familie 

aparţinând CMI Dr. Fanaragiu Lucia Irina. Zonele arondate centrului de permanenţă: 

comunele Rebricea, Buhăeşti, Ştefan cel Mare şi oraşul Negreşti – zonele limitrofe. 

Activitatea centrului a început în data de 01.05.2014.  

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 asistenţa 

medicală în regim 

de gardă prin C.P. 

1480 1189 1525 1447 1468 1222 2095 1654 1593 1780 4535 19988 

pe grupe 

de vârstă:   

0 – 1 

 an 
223 11 10 59 153 23 35 8 37 87 182 828 

1 – 4 

 ani 
245 50 143 172 100 62 93 29 270 204 348 1716 

4 - 60 

ani 
544 655 685 992 551 519 1190 1057 923 1089 2660 10865 

peste 

60 ani 
468 473 687 224 664 618 777 560 363 400 1345 6579 

Nr. bolnavi pentru 

care s-a solicitat 

ambulanţa de 

transport 

121 0 0 40 0 0 25 41 45 0 58 330 

Nr. bolnavi pentru 

care s-a eliberat 

bilet de trimitere 

către alte specialităţi 

369 32 68 5 76 4 135 47 31 241 189 1197 

Nr.  bolnavi pentru 

care s-a asigurat 

consultaţie în regim 

de gardă la C.P. 

1480 1184 1450 1447 1446 1220 2034 1654 1593 1780 4510 19798 
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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 1 spital 

privat la Negreşti (cu spitalizare de zi) şi 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: 

 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. 

 

ASISTENŢA MEDICALĂ DE SPECIALITATE este asigurată de 333 cabinete (10 în 

rural, 323 în urban, din care Vaslui: 145, Bârlad: 144, Huşi: 30, Negreşti: 4) şi 124 cabinete 

stomatologice (23 în rural, 101 în urban, din care Vaslui: 42, Bârlad: 39, Huşi: 16, Negreşti: 3, 

Murgeni:1). 

Computer tomograful şi Imagistica prin Rezonanţă Magnetică reprezintă metodele cele 

mai noi de diagnosticare, aceste investigaţii sunt asigurate de 2 centre în municipiul Vaslui, 

respectiv o unitate în municipiul Bârlad, astfel: 

Nr. bolnavi pentru 

care s-a asigurat 

consultaţie în regim 

de gardă la 

domiciliul 

pacientului 

0 5 75 0 22 2 61 0 0 0 25 190 
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Vaslui: 

■ SC Recumed SRL dispune de 1 CT, 1 Mamograf; 

■ SC Teoclinick SRL dispune de 1 CT şi 1 RMN. 

Bârlad: 

■ SC AXA DESIGN SRL dispune de 1CT. 

La nivelul judeţului Vaslui funcţionează 2 centre de dializă:   

■ SC NEFROCARE VS SRL îşi desfăşoară activitatea în 3 ture, asigură hemodializa 

pentru 25  pacienţi/tură, transportul pacienţilor fiind efectuat cu 6 autovehicule. Centrul 

dispune de 25 de aparate de hemodializă şi 3 aparate de rezervă; 

■ SC NEFROMED SRL (Bârlad) îşi desfăşoară activitatea în 3 ture, asigură hemodializa 

pentru 23  pacienţi/tură, transportul pacienţilor fiind efectuat cu 7 autovehicule. Centrul 

dispune de 23 de aparate de hemodializă şi 3 aparate de rezervă. 

Cele  două centre de dializă au oferit în 2014 servicii medicale  pacienţilor, astfel: 

    

Nr. 

Crt.  

Centru de dializă Nr. pacienţi luna 

decembrie 2014 

Nr. de aparate 

funcţionale 

1 NEFROCARE VS 105 25 + 3 rezervă 

2 NEFROMED BD 116 23 + 3 rezervă 

 TOTAL 221   48 + 6  

 

PROGRAMELE NAŢIONALE se derulează la nivelul judetului 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, finantarea acestora realizându-se de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale MS.   

 

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: 

■ 158 centre de informare şi consiliere  

■ 71  centre de recoltare a materialului celular cervico-vaginal 
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■ 10  laboratoare de analize medicale în domeniul citologiei cervicale 

Situaţia privind numărul femeilor testate gratuit în program, din octombrie 2012, se 

prezintă astfel: 

 

PN CCU AN 2014 AN 2013 AN 2012  

Nr. femei testate  1944 6380 1487 

Nr. femei cu test pozitiv 68 245 63 

 

PN VI - Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 

 Sănătatea mamei şi copilului reprezintă o prioritate pentru sistemul de sănătate din 

România. 

În anul 2014 a continuat derularea la nivel local a Programelor Naţionale de Sănătate care 

au ca sursă de finanţare bugetul de stat: 

- buget de stat – 293 mii lei; 

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: 

1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului – 

cuprinde  intervenţii  specifice pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului: 

 “Profilaxia anemiei feriprive la gravidă”: subprogramul a asigurat produsul 

preparat de fier pentru 185 gravide, cu prioritate la cele din categoria de risc, distribuite prin 15 

cabinete medicină de familie din mediul urban şi rural. 

 “Profilaxia anemiei feriprive la sugar”: subprogramul a asigurat asigurat 

produsul preparat de fier pentru 1140 sugari, cu prioritate la cei din categorii de risc, distribuite 

prin 75 cabinete medicina de familie din mediul urban şi rural. 

 “Profilaxia rahitismului carenţial al copilului”: subprogramul a asigurat 

produsul vitamina D populatiei ţintă:  148 copii până la vârsta de 18 luni,  distribuite prin 12 

cabinete medicină de familie din mediul urban şi rural. 

 “Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu 

beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf”: subprogramul a asigurat 

procurarea şi distribuţia de lapte praf pentru 1250 copii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni, 

care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf, conform prevederilor legale 

în vigoare, cantitate distribuită din stocurile disponibile. 

- sursa de finantare - buget de stat – 293 mii lei; 
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           Laptele  praf, formula pentru sugari, se acordă gratuit, pe baza de prescripţie medicală 

eliberată de medicul de familie, în luna de raportare, au prescris cantităţi de lapte praf  120 

medici de familie.  

Activităţi: 

 Procurarea şi distribuţia de lapte praf la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu 

beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf, conform prevederilor legale în 

vigoare. 

 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. 

 179 de contracte încheiate cu medicii de familie pentru furnizarea produselor pe 

Programele Naţionale de sănătate finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii; 

 Încheierea de contracte comodat laptop si imprimantă cu 179 medici de familie din judet; 

 Încheierea de contracte pentru desfăşurarea activităţilor de vaccinare obligatorii/opţionale 

prevăzute în Programul Naţional de Imunizare cu 179 medici de familie. 

 

2. Subprogramul de sănătate a femeii –  intervenţii  pentru sănătate femeii: 

“Creşterea accesului la servicii moderne de planificare familială” – s-a asigurat 

distribuţia de produse contraceptive pentru  3071 beneficiari prin 3 planning-uri familiale şi 1 

O.N.G.  din mediul urban şi 45  cabinete medicină de familie din mediul rural. 

Contraceptivele se acordă fără plată prin: cabinetele de planificare familială, cabinetele 

medicilor de familie incluşi  în program, cabinetele de obstetrică – ginecologie din 

ambulatoriul de specialitate şi spital, precum şi prin secţiile de ginecologie în care se 

desfaşoară avorturi la cerere.  

Categoriile de persoane beneficiare de acordarea gratuită 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 efectuează un avort, la cerere, într-o unitate 

sanitară publică, precum şi alte persoane fără venituri care dau declaraţie pe proprie 

răspundere în acest sens. 

PN VII - Programul national de tratament în străinătate 

În 2014, Direcţia de Sănătate Publică Vaslui a înregistrat o solicitare în vederea 

trimiterii la tratament în străinătate, desarul nefiind aprobat pentru finanţare. 
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Alte activităţi desfăşurate în anul 2014 în cadrul Biroului de Asistenţă medicală şi 

programe:  

■ Eliberare adeverinţe medicilor din teritoriu şi informarea acestora despre confidenţialitatea 

codului de parafă - 24 medici; 

■ Actualizare a bazei de date cu programul de lucru al unităţilor 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 liberă practică medicală (biologi, 

chimişti, kinetoterapeuţi) – 56 autorizaţii de liberă practică; 

■ Redactare,  eliberare, arhivare  certificate de înregistrare în Registrul Unic de Evidenţă al 

Cabinetelor Medicale – 45 certificate; 

■ Actualizare a bazei de date a Registrului Unic de Evidenţă al Cabinetelor Medicale (partea I 

a, partea II a, partea III a); 

■ Aplicare şi actualizare a Registrului vizelor  în vederea aplicării ulterioare a “Apostilei de la 

Haga" de către Prefectura Vaslui – 15 documente; 

■ Asigurarea  activităţii de secretariat a Comisiei de monitorizare şi competentă profesională 

pentru cazurile de malpraxis. Gestionarea, redactarea  şi păstrare a evidenţei stricte a 

sesizărilor primite, a documentaţiei aferente fiecarui caz expertizat (4 sesizări), a 

proceselor-verbale întocmite în cadrul şedinţelor comisiei, a deciziilor luate, precum şi a 

altor documente depuse la comisie sau emise de aceasta. Raportare lunară la Ministerul 

Sănătaţii a sesizărilor şi a activităţii comisiei - 12 raportari lunare + 1 raport detaliat 

anual. 

■ 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 2014-2015. 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 2014, se prezintă astfel: 

 

Nr. 

Crt. 

Zona Număr gravide Nr. medici care au 

raportat 

1 Vaslui 147 37 

2 Barlad 249 47 

3 Husi 68 11 

4 Negreşti 56 7 

 TOTAL 520 102 
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■ 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 

 PN de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a 

utilizării antibioticelor şi antibioticorezistenţei 

- 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 2014, DSP şi-a desfăşurat activitatea cu un buget total de 32.128 mii lei, din 

următoarele surse: 

 Buget de stat: 23.879 mii lei; 

 Venituri proprii ale M.S. – Accize: 7.588  mii lei; 

 Venituri proprii din prestari servicii: 661 mii lei. 

Creditele bugetare deschise pe seama DSP Vaslui în anul 2014, 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 
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ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. 

Compartimentul financiar-contabil din DSP Vaslui a avut în anul 2014 următoarele 

obiective: 

 elaborarea, finanţarea, execuţia şi raportarea indicatorilor financiari din bugetul de 

venituri şi cheltuieli al DSP, precum şi al unităţilor din subordine; 

 s-a preocupat de respectarea disciplinei financiare şi bugetare la nivelul DSP; 

 a aplicat la termen măsurile dispuse de Ministerul Sănătăţii, conform dispoziţiilor legale 

în vigoare; 

 a răspuns de realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în situaţiile financiare centralizate 

trimestriale şi anuale, precum şi de prezentarea acestora la termenul stabilit de 

Ministerul Sănătăţii; 

 a propus Ministerului Sănătăţii indicatorii financiari care au fost incluşi în legea anuală 

a bugetului de stat; 

 a răspuns de executarea indicatorilor economico-financiari din bugetul propriu şi a 

urmărit executarea acestora în baza bugetului aprobat; 

 s-a avizat şi repartizat, după caz, bugetul alocat pentru implementarea şi derularea 

programelor naţionale de sănătate la unităţile sanitare şi s-a urmărit utilizarea eficientă a 

fondurilor alocate; 

 a întocmit raportarea lunară a execuţiei bugetului de stat, pe care a înaintat-o 

Ministerului Sănătăţii; 

 a întocmit lunar  necesarul de credite bugetare pentru luna următoare pe titluri de 

cheltuieli şi programe de sănătate publică pe care le-a  înaintat Ministerului Sănătăţii; 

 a organizat şi ţinut la zi contabilitatea patrimoniului aflat în administrare şi  execuţia 

bugetară; 

 pe baza evaluării bazei tehnico-materiale existente în teritoriu, a stabilit priorităţile de 

dezvoltare şi întreţinere a acesteia, propunând lucrări de investiţii; 

 a asigurat finanţarea lunară a acţiunilor de sănătate de la nivelul unităţilor subordonate; 

 a participat la încheierea contractelor şi a urmărit decontarea sumelor contractate, 

reprezentând drepturi salariale şi cheltuieli materiale în conformitate cu prevederile 

legale pentru cabinetele din structura unităţilor sanitare transferate la autorităţile 

administraţiei publice locale (cabinete de medicină sportivă, planning familial, 

HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM, cercetare, rezidenţi an I - VII, UPU - UPU SMURD); 

 a efectuat finanţări lunare cu sume transferate autorităţilor administraţiei publice locale 

pentru asistenţa medicală comunitară; 

 a participat la contractarea cu autorităţile administraţiei publice locale şi a urmărit 
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decontarea sumelor reprezentând drepturi salariale ale medicilor, medicilor dentişti, 

asistenţilor medicali din cabinetele medicale din unităţile de invăţământ; 

 a efectuat finanţarea lunară a unităţilor medico-sociale in conformitate cu prevederile 

legale; 

 analizează periodic modul de derulare a procesului investiţional şi solicită ordonatorului 

principal de credite modificări valorice ale creditelor repartizate anual pe obiective de 

investiţii. 

Rezultate obţinute 

În anul 2014 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 2014, 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: 

■ Repartizarea bugetului DSP Vaslui pe anul 2014 (alocaţii de la bugetul de stat şi sume 

provenite din venituri proprii), pe unităţi şi pe trimestre, in volumul şi structura aprobate de 

Ministerul Sănătăţii; 

■ Supunerea spre aprobare conducerii DSP a repartizării creditelor bugetare alocate prin 

Legea bugetului de stat pe unităţi subordonate, pe titluri de cheltuieli, pe articole şi alineate 

şi pe trimestre şi transmiterea filelor către ordonatorii de credite  terţiari; 

■ Asigurarea finanţării sectorului sanitar bugetar, a programelor de sănătate şi a celorlalte 

acţiuni şi activităţi, inclusiv a cheltuielilor de capital, cu respectarea prevederilor legale; 
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■ Analiza lunară a necesarului de credite pe titluri de cheltuieli, centralizarea acestuia, 

întocmirea cererilor de finanţare şi inaintarea acestora Ministerului Sănătăţii, in termenele şi 

condiţiile prevăzute de reglementările in vigoare; 

■ Elaborarea programului de investiţii al DSP Vaslui pe anul 2014, repartizarea prevederilor 

bugetare de natura investiţiilor, elaborarea comunicărilor şi a listelor de investiţii pentru 

unităţile sanitare beneficiare a prevederilor bugetare de natura cheltuielilor de investiţii, 

având ca sursă de finanţare atât bugetul de stat cât şi veniturile proprii ale MS; 

■ Respectarea cu stricteţe a disciplinei financiar-bugetare prin urmărirea permanentă a 

încadrării cheltuielilor in limitele bugetului aprobat; 

■ Elaborarea propunerilor pentru cele două rectificări bugetare din anul 2012, pe baza 

solicitărilor prezentate de compartimentele de specialitate şi de ordonatorii de credite din 

subordine şi după aprobare, transmiterea noilor file către ordonatorii de credite terţiari; 

■ Modificarea, in condifiile legii, a prevederilor bugetare prin virări de credite între titluri de 

cheltuieli şi între programe naţionale de sănătate, precum şi între trimestre, în cadrul 

bugetului aprobat; 

■ Urmărirea lunară a execuţiei bugetului aprobat; 

■ Analiza trimestrială a fondurilor alocate din bugetul de stat şi din venituri proprii şi 

informarea conducerii direcţiei asupra concluziilor analizei; 

■ Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale; 

■ Verificarea, trimestrial şi anual, in situaţiile financiare ale unităţilor subordonate a 

prevederilor bugetare aprobate; 

■ Fundamentarea propunerilor de buget pentru anul 2014 pe baza principalelor strategii 

politice şi proiecte prioritare ale Ministerului Sănătăţii; 

■ Stabilirea necesarului de credite bugetare pentru DSP şi unităţile din subordine, pe 

subdiviziunile clasificaţiei indicatorilor financiari, pe baza fundamentarilor propuse de 

acestea, potrivit metodologiei elaborate de Ministerul Sănătăţii şi a Scrisorii-cadru 

transmisă de Ministerul Finanţelor Publice; 

■ Asigurarea respectării termenelor din calendarul bugetar pentru elaborarea proiectului de 

buget al anului 2014, potrivit normelor transmise de Ministerul Finanţelor Publice; 

■ Propunerea nivelului veniturilor şi cheltuielilor, pe destinaţiile stabilite de lege, din sumele 

reprezentând venituri proprii realizate in condiţiile legii; 

■ Analiza, verificarea şi inaintarea spre avizare de către ordonatorul de credite a bugetelor de 

venituri şi cheltuieli ale unitătilor sanitare finanţate integral din venituri proprii din 

subordinea DSP Vaslui, potrivit dispoziţiilor legale; 

■ Exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor prevăzute de 

dispoziţiile legale. 
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2. Raportarea indicatorilor financiari şi bugetari, activitatea financiar-contabilă 

■ Analiza, controlul şi centralizarea datelor referitoare la execuţia bugetară la finele 

trimestrelor I, II si III 2013 şi elaborarea situaţiilor financiare in forma şi structura solicitate 

de Ministerul Sănătăţii, potrivit dispoziţiilor legale; 

■ Analiza, verificarea şi inregistrarea in evidenţele contabile a tuturor documentelor 

justificative care stau la baza elaborarii situaţiilor financiare aferente anului 2013 şi 

trimestrelor I, II si III 2014, potrivit dispoziţiilor legale; 

■ Elaborarea, in vederea includerii in bugetul general al Ministerului Sănătăţii şi urmărirea in 

execuţie a bugetului aferent activităţii proprii a DSP, finanţarea lunară a activităţilor proprii, 

potrivit solicitărilor compartimentelor de specialitate din cadrul direcţiei; 

■ Verificarea documentelor care stau la baza angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor 

din bugetul propriu al ministerului; 

■ Înregistrarea in contabilitate şi verificarea tuturor operaţiunilor ce se efectuează din bugetul 

propriu al DSP; 

■ Verificarea zilnică a extraselor de cont primite de la trezorerie pentru conturile in lei privind 

exactitatea operaţiunilor, existenţa documentelor de plată şi incasare pentru operaţiunile 

cuprinse in aceste extrase, din fonduri de la bugetul de stat şi venituri proprii; 

■ Monitorizarea, in colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul direcţiei, a 

creditelor bugetare angajate şi utilizate pentru deplasări externe şi interne, verificarea 

documentelor justificative şi asigurarea sumelor necesare; 

■ Efectuarea operaţiunilor de casă, in lei şi valută; 

■ Calcularea şi intocmirea documentaţiei privind obligaţiile de plată catre diversele bugete 

rezultate in conformitate cu centralizatorul statelor de plată inaintate de compartimentul 

resurse umane; 

■ Ţinerea evidenţei contabile a: 

● veniturilor, pe surse, potrivit reglementarilor legale în vigoare şi a cheltuielilor de 

personal, materiale, transferuri, alte transferuri cheltuieli de capital din activitatea 

proprie a DSP Vaslui precum şi a angajamentelor bugetare şi angajamentelor legale 

din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii; 

● medicamentelor, materialelor sanitare, reactivilor şi dezinfectanţilor achiziţionaţi 

în cadrul programelor naţionale; 

● donaţiilor şi sponsorizărilor; 

● gestiunii Rezervei Ministerului Sănătăţii. 

■  Ţinerea evidentei contabile intr-un cont de ordine şi evidenţa in afara bilanţului a         

deschiderilor de credite şi a repartizării acestora, pe unităţi subordonate;  

■     Efectuarea de raportări către alte instituţii: INS, MFP. 

3.  Monitorizarea periodica a unor categorii de venituri şi cheltuieli 
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■ Monitorizarea lunară şi trimestrială a cheltuielilor efectuate de unităţile sanitare finanţate 

integral din venituri proprii (SAJ Vaslui), prin sistemul informatic operativ de raportare; 

■ Monitorizarea lunară şi trimestrială a incasărilor şi plăţilor din veniturile proprii ale MS; 

■ Monitorizarea cheltuielilor de personal pentru cele ale DSP şi a SAJ Vaslui, potrivit OMFP 

nr. 166/2006; 

■ Monitorizarea periodică, prin sistemul operativ de raportare, a angajamentelor bugetare şi a 

plăţilor efectuate pentru bunuri şi servicii de căre unităţile sanitare cu paturi finanţate 

integral din venituri proprii, din reteaua Ministerului Sănătăţii; 

■ Actualizarea situaţiei datoriilor unităţilor sanitare finanţate integral din venituri proprii către 

fumizorii de medicamente, materiale sanitare şi alte bunuri şi servicii; 

■ Monitorizarea şi raportarea lunară la Ministerul Sănătăţii a cheltuielilor de natura 

investiţiilor; 

■ Monitorizarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi elaborarea notelor de informare ori de 

câte ori solicită Ministerul Sănătăţii. 

 În ceea ce priveşte  creditele bugetare, plăţile şi cheltuielile efective în 2014 de la 

bugetul de stat pentru activitatea proprie, situatia se prezintă astfel: 

Credite bugetare aprobate pentru activitatea proprie 2.730 mii lei din care : 

■ Cheltuieli de personal:              2.004 mii lei; 

■ Cheltuieli cu bunuri si servicii: 726 mii lei, din care:  

 - cheltuieli de funcţionare: 250 mii lei; 

 - programe de sănătate: 476 mii lei (293 mii lei pentru lapte praf şi       

                                                             183 mii lei pentru medicamente). 

Plăţile efectuate de la bugetul de stat pentru activitatea proprie 2.688 mii lei din care:  

■ Cheltuieli de personal:   1.984 mii lei; 

■ Cheltuieli cu bunuri şi servicii:           704 mii lei, din care:  

 - cheltuieli de funcţionare: 238 mii lei; 

 - programe de sănătate: 466 mii lei (293 mii lei pentru lapte praf si  

                                                           173 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: 

■ Finanţarea celor două unităţi medico-sociale de pe raza judetului Vaslui – 1.301 mii lei 

aferente cheltuielilor salariale pentru personalul medical şi medicamente şi materiale 

sanitare; 

■ Finanţarea asistenţilor comunitari – 1.035 mii lei; 
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    Situaţia privind sumele alocate din venituri proprii ale MS – accize pentru tutun şi alcool, 

precum şi plăţile nete şi cheltuielile efective pentru anul 2014, se prezintă astfel: 

 Venituri proprii MS – accize, total buget în valoare de 7.328 mii lei: 

■ bunuri şi servicii - 267 mii lei (Anexa privind Execuţia programelor de sănătate la nivelul 

DSP Vaslui); 

■ Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua AAPL 1.737 

mii lei, cu un grad de utilizare a fondurilor alocate de 100 %. 

■  burse rezidenti:    481 mii lei. 

■ Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua 

AAPL 4.474 mii lei (Anexa privind Execuţia programelor de sănătate la nivelul DSP 

Vaslui); 

■ Transferuri de capital 850 mii lei. 

 La finantare se adauga si suma de 2.358 mii lei reprezentand cabinetele scolare. 

 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 2014 au fost în sumă de 

381.000 lei, provenind din încasări pentru prestatii efectuate, astfel: 

■ Analize laboratore bacteriologice  – 132.172 lei; 

■ Analize laborator chimie – 114.721 lei; 

■ Determinări noxe în mediul de muncă – 69.657lei; 

■ Alte surse de venituri – 64.450 lei. 

 În anul 2014 situaţia cheltuielilor din venituri proprii din servicii de laborator 

încasate şi utilizate, se prezintă astfel: 

■ Cheltuieli de personal: plăţi efectuate în valoare de 63.668 lei; 

■ Cheltuieli pentru bunuri: plată în valoare de 322.440 lei. 

  În anul 2014, 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 228.368 lei, achizitionându-se aparaturǎ pentru laboratoarele din dotarea institutiei si 

un sonometru ce vine in intâmpinarea solicitǎrilor locuitorilor judetului. 

 Activitatea economică în anul 2014 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 

natura furniturilor de birou, combustibililor, materialelor şi serviciilor cu caracter 
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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 2014 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 2014 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 2014 fiind realizate următoarele activităţi: 

■ întocmirea planului anual de achizitii publice pe anul 2014 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 

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; 
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■ 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. 


