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RAPORT PRIVIND ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE  

 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VASLUI  

 

AN 2016 

 

 

Direcţia de Sănătate Publică Vaslui, serviciu public deconcentrat al Ministerului Sănătăţii, 

cu personalitate juridică, pune în aplicare politica şi programele naţionale de sănătate pe plan 

local, identifică problemele locale prioritare de sănătate publică, elaborează şi implementează 

acţiuni locale de sănătate publică. 

Direcţia de Sănătate Publică Vaslui îşi desfăşoară activitatea în 2 locaţii, astfel: 

- Imobil situat în Vaslui, str. Republicii, nr. 367, în care funcţionează administraţia şi parte din 

birourile şi compartimentele instituţiei; 

- Imobil situat în Vaslui, str. M-şal C-tin Prezan, nr. 1, în care funcţionează Departamanetul de 

supraveghere în sănătate publică, laboratoarele de Microbiologie, Chimie sanitară şi toxicologie. 

Structura organizatorică a instituţiei funcţionează cu un număr de 81,5 posturi, din care 

38 funcţii publice (9 posturi vacante şi 29 posturi ocupate, din care 24 cu studii superioare, 5 cu  

studii medii) şi 43,5 posturi  personal contractual (6 posturi vacante şi 37,5 posturi ocupate, din 

care  15 cu studii superioare şi 22,5 cu studii medii). 

Pentru punerea în aplicare a politicii de sănătate publică la nivel local, Direcţia de 

Sănătate Publică Vaslui şi-a desfăşurat activitatea pe următoarele domenii de activitate: 
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COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

 

Managementul resurselor umane din cadrul aparatului propriu constă în gestionarea, 

evaluarea şi supervizarea activităţii profesionale a angajaţilor.  

 Activităţi desfăşurate în anul 2016:  

■ situaţia centralizată a personalului privind  posturile normate, ocupate şi vacante la data 

de 31.12.2016 pentru toate unităţile medicale, pe toate categoriile de personal: 

Nr. 

crt. 
Categoria de personal  

Nr.posturi normate si 

aprobate in statul de 

functii pentru anul 

2016 

Nr.   

posturi 

ocupate  

Nr.   

posturi 

vacante  

0 1 2 3 4 

1 

Medici (posturile ocupate inclusiv de 

rezidenti) 484 309 175 

2 Farmacişti 13 7 6 

3 Fiziokinetoterapeuti,  1 1 0 

4 Bioingineri medicali 6 5 1 

5 Biologi 16 12 4 

6 Biochimisti 6 5 1 

7 Chimisti 18 10 8 

8 Fizicieni  medicali, 2 1 1 

9 Logopezi 3 1.5 1.5 

10 Sociologi 1 1 0 

11 Profesori CFM 4 2 2 

12  Kinetoterapeuti 8 5 3 

13 Asistenti sociali (S) 17 11 6 

14 Psihologi 15.5 11.5 4 

15 
Personal mediu sanitar si asistenti 

medicali cu studii superioare 1604.5 1239.5 365 

16 

Soră medicală, oficiant medical, 

laborant, moaşă, maseur, gipsar, 

autopsier, instructor CFM,  instructor 

de educatie, asistent social 19 10 9 

17 

Personal mediu sanitar (statistician 

medical, registrator medical, operator 

registrator de urgenţă) 130 104 26 

18 

Personal auxiliar sanitar (infirmieră, 

îngrijitoare, agent DDD, brancardier, 

băieş, nămolar, garderobier, 

spălătoreasă) 1072.5 680 392.5 

19 Ambulanţier 69 68 1 

20 Soferi autosanitara 23 22 1 

21 TESA  186 139 47 
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22 Personal clerical 2.5 2 0.5 

23 Muncitori şi personal de deservire 294 216 78 

  TOTAL  3995 2862.5 1132.5 

 

■ situaţia pe specialitãţi  a posturilor de medici, respectiv normate, ocupate, vacante este  redată  

în  tabelul de mai jos: 

 

Nr.crt. Specialitatea 

Nr. posturi normate si 

aprobate in statul de 

functii pentru anul 

2015, pe specialitati 

Nr.   

posturi 

ocupate de 

medici  

inclusiv de 

rezidenti, 

pe 

specialitati 

Număr 

posturi de 

medici 

vacante, 

pe 

specialitati   

1 Alergologie şi imunologie clinică        1 1 0 

2 Anestezie şi terapie intensivă   28 17 11 

3 Boli infecţioase               15 10 5 

4 Cardiologie     13 8 5 

5 Dermatovenerologie  8 6 2 

6 

Diabet zaharat, nutriţie şi boli 

metabolice 9 7 2 

7 Endocrinologie  5 3 2 

8 

Expertiza medicală a capacităţii de 

muncă   0 0 0 

9 Farmacologie clinică  0 0 0 

10 Gastroenterologie   4 2 2 

11 Genetică medicală 0 0 0 

12 Geriatrie şi gerontologie 0 0 0 

13 Hematologie   1 1 0 

14 Medicină de familie       17 15 2 

15 Medicină de urgenţă   27 13 14 

16 Medicină internă    33 19 14 

17 Medicina muncii     3 2 1 

18 Medicină sportivă    1 0 1 

19 Nefrologie   4 3 1 

20 Neonatologie      15 5 10 

21 Neurologie     17 12 5 

22 Neurologie pediatrică      5 3 2 

23 Oncologie medicală     8 2.5 5.5 

24 Pediatrie    30 17 13 

25 Pneumologie    35 17 18 

26 Psihiatrie   29 18 11 

27 Psihiatrie pediatrică    4 3 1 

28 Radioterapie     0 0 0 

29 

Recuperare, medicină fizică şi 

balneologie  5 4 1 
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30 Reumatologie  2 2 0 

31 Chirurgie cardiovasculară    0 0 0 

32 Chirurgie generală        23 19 4 

33 Chirurgie orală şi maxilo-facială   1 1 0 

34 Chirurgie pediatrică     6 4.5 1.5 

35 

Chirurgie plastică - microchirurgie 

reconstructivă  1 1 0 

36 Chirurgie toracică     0 0 0 

37 Chirurgie vasculară   0 0 0 

38 Neurochirurgie   1 1 0 

39 Obstetrică-ginecologie   30 25 5 

40 Oftalmologie   11 9 2 

41 Ortopedie şi traumatologie   11 9 2 

42 Otorinolaringologie   11 9 2 

43 Urologie   5 2 3 

44 Anatomie patologică   9 6 3 

45 Epidemiologie  6 1 5 

46 Igienă   0 0 0 

47 Medicină de laborator  14 7 7 

48 Medicină legală      5 4 1 

49 Medicină nucleară      0 0 0 

50 Radiologie - imagistică medicală   15 10 5 

51 Sănătate publică şi management  4 1 3 

52 Chirurgie dento-alveolară    0 0 0 

53 Ortodonţie şi ortopedie dento-facială      0 0 0 

54 Endodonţie         0 0 0 

55 Parodontologie  0 0 0 

56 Protetică dentară      0 0 0 

57 Medicina generala 6 5 1 

58 Stomatologie generala 6 4 2 

                      TOTAL 484 309 175 

 

■ lista posturilor propuse a fi publicate la concursul naţional de intrare în rezidenţiat pentru 

sesiunea 20 noiembrie 2016, pe domeniile medicinã dentarã, medicinã şi farmacie, 

precum şi  situaţia privind estimarea necesarului de specialişti pentru urmãtorii 3-7 ani:  

21 posturi, respectiv 81 specialişti estimați: 

Unitatea sanitară Locul  de muncă Specialitate Nr. posturi propuse a 

fi scoase la concurs  

Spitalul Municipal de 

Urgenţă  "Elena 

Beldiman " Bârlad 

secţia anestezie şi 

terapie intensivã 

anestezie şi terapie 

intensivã 

1 

compartiment primire 

urgenţe 

medicinã de urgenţã 2 

secţia neonatologie neonatologie 2 
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compartiment primire 

urgenţe - punctul de 

lucru din strada 

Epureanu nr. 50 

pediatrie 1 

secţia pediatrie II pediatrie 2 

compartiment ORL otorinolaringologie 1 

cabinet urologie din 

ambulatoriul  integrat 

urologie 1 

TOTAL, SPITAL MUNICIPAL DE URGENŢĂ  "ELENA BELDIMAN 

" BÂRLAD 

10 posturi 

Spitalul Municipal 

"Dimitrie Castroian " 

Huşi 

secţia medicinã internã medicinã internã 1 

secţia  neurologie neurologie 1 

cabinet recuperare 

medicinã fizicã şi 

balneologie din 

ambulatoriul integrat 

recuperare, medicinã 

fizicã şi balneologie 

1 

compartiment primire 

urgenţe 

medicinã de urgenţã 1 

compartiment 

pneumologie 

pneumologie 1 

compartiment de 

prevenire şi control al 

infeţiilor nosocomiale 

epidemiologie 1 

TOTAL, SPITAL MUNICIPAL"DIMITRIE CASTROIAN "HUŞI 

 

6 posturi 

Spitalul de Psihiatrie 

Murgeni 

cameră de gardă medicină internã 1 

secţia psihiatrie cronici psihiatrie 3 

compartiment de 

prevenire şi control al 

infeţiilor nosocomiale 

epidemiologie 1 

 

TOTAL, SPITAL DE PSIHIATRIE MURGENI 

 

5 posturi 

TOTAL GENERAL 

  
21 posturi 

 

■ Întocmirea şi transmiterea situației privind rezidenţii angajaţi cu contracte individuale de 

muncã pe duratã nedeterminatã, respectiv cuantumul sumei de platã aferente, care 

reprezintã bursã cuvenitã pe luna anterioarã  lunii de raportare, astfel: 
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Burse rezidenți -  An 2016 

 
 

 

 

luna pentru 

care se face 

raportarea 

 

 

 

numãrul total 

de rezidenţi 

angajaţi 

 

 

 

numãrul total 

de rezidenţi 

beneficiari de 

burse 

 

suma cuvenitã (lei) pentru 

    

 

 

suma totalã 

cuvenitã 

(lei) 

unitãţi sanitare din 

subordinea APL 

 

SAJ 

 

ianuarie  60 48 26.566 5.360 31.926 

februarie  60 47 25.396 5.360 30.756 

martie  60 48 25.751 5.360 31.111 

aprile  61 47 25.523 5.360 30.883 

mai   61 47 25.396 5.360 30.756 

iunie  60 48 25.428 5.360 30.788 

iulie  58 46 22.107 5.360 27.467 

august  58 49 24.364 5.360 29.724 

septembrie  61 49 25.823 5.055 30.878 

octombrie  61 50 26.097 5.232 31.329 

noiembrie  61 51 28.300 4.785 33.085 

decembrie  61 40 19.668 4.221 23.889 

total bursã 

cuvenita  an 

2016 

* *  

300.419 

 

62.173 

 

362.592 

 

■ Întocmirea situației privind înfiinţarea de noi posturi de asistenţi medicali comunitari şi 

mediatori sanitari ca urmare a memoriilor primãriilor: 

 

Primãria 

Nr. 

posturi 

AMC 

aprobat

e  

Nr. 

posturi 

MS 

aprobate  

Data 

angajãrii 

Situaţia  postului  de 

asistent medical comunitar 

 

ocupat/neocupat 

Situaţia  postului  de 

mediator sanitar 

 

 

ocupat/neocupat 

Negreşti 
1 0 

01.10. 

2015 
ocupat - - - 

Coroeşti 
1 0 

18.05. 

2015 
ocupat - - - 

 

Fãlciu 
1 0 

11.04. 

2016 
ocupat - - - 

Drînceni 
1 0 

01.10. 

2015 
ocupat - - - 

 

Iana 
1 0 

03.05. 

2016 
ocupat  - - 

Ghergheşti 
1 0 

02.10. 

2015 
ocupat - - - 

Tãcuta 

1 0  - 

Neocupat - 

retras 

finantarea 

 

- 
- 
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Vaslui 

2 0 

01.10. 

2015; 

07.10. 

2015; 

ocupate 

 
- - - 

Bârlad 

0 2 

01.05. 

2015; 

01.05. 

2015; 

- - ocupate - 

Bãlteni 
1 0 

01.12. 

2015 
ocupat - - - 

Ibãneşti 
1 0 

19.10. 

2015 
ocupat - - - 

 

Vãleni 
 

1 

 

0 

 

01.03. 

2016 

 

ocupat 
- 

 

 

- 

 

 

- 

Vultureşti 
1 0 

20.11. 

2015 
ocupat - - - 

Albeşti 1 0 - - 

Neocupat - 

retras 

finanţarea 

 

 

- 

 

 

- 

 

Alexandru 

Vlahuţã 

1 0 
14.04. 

2016 
ocupat - - - 

Bogdana, 

postul de 

AMC a fost 

redistribuit 

la Munteni 

de Sus, 

postul de 

mediator 

sanitar a fost 

redistribuit 

la Husi 

1 1 
22.03. 

2016 

ocupat 

postul de 

AMC 

 

 

- 

Ocupat 

postul 

de MS  

la data 

de 

18.04. 

2016 de 

primaria 

Huşi 

 

- 

 

Bogdãneşti 

 
1 0 

25.05. 

2016 
ocupat  

 

- 

 

- 

Cozmeşti 1 0 
01.02. 

2016 
ocupat - - - 

Deleni 1 0 
25.04. 

2016 
ocupat - 

 

- 

 

- 

Dimitrie 

Cantemir 
1 0 

11.01. 

2016 
ocupat - - - 

Fereşti- 

Redistribuit 

postul de 

MS la Oşeşti 

1 1 
01.03. 

2016 

ocupat 

postul de 

AMC 

- - 

Neocup

at, post 

redistrib

uit de la 

Fereşti  

la 

Primaria  

Oşeşti, 
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nu s-au 

prezenta

t 

candidaţ

i- retras 

finanţar

ea 

Fruntişeni 

redistribuit 

la Zãpodeni 

1 0 - - 

Neocupat-  

redistribuit 

la Primaria 

Vaslui 

- - 

Ivãneşti- 

redistribuit 

postul de 

AMC la 

Pochidia 

1 1 
14.04. 

2016 

Ocupat 

postul de 

AMC de 

primaria 

Pochidia 

- - 

Neocup

at postul 

de MS 

 

Pãdureni 1 0 
01.04. 

2016 
ocupat - 

 

- 

 

- 

Roşieşti 1 0 - - Neocupat - - 

Rebricea 1 0 
15.03. 

2016 
ocupat - - - 

Voineşti, 

postul de 

AMC a fost 

redistribuit 

la Dãneşti, 

iar cel de 

MS la 

Puieşti 

1 1 - - 

Retras 

finanţarea 

de la 

Primăria 

Dăneşti 

Ocupat 

postul 

de MS 

la data 

de 

01.04.20

16 de 

Primăria 

Puieşti 

- 

 

Tanacu 1 0 
01.01. 

2016 
ocupat - - - 

Deleşti 
1 0 

30.12. 

2016 
ocupat - - - 

Vutcani 

1 0 - - 

Neocupat , 

redistribuit 

la Primaria 

Vaslui 

- - 

 

Zorleni 

 

1 

 

0 

- 

 

- 

 
neocupat         - - 

Total 

posturi 

aprobate 

31 6 * 24 

posturi 

AMC 

ocupate  

7 posturi 

AMC 

neocupate, 

din care 

pentru 3 s-

a retras 

finanţarea 

4 

posturi 

MS 

ocupate  

2 

posturi 

MS 

neocup

ate  
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                a)   Din cele 31 de posturi, mai sus specificate aprobate de MS de asistent  medical 

comunitar, au fost ocupate, astfel: 

- AMC ȋn anul 2015 =    9; 

- AMC ȋn anul 2016 = 15;      

  TOTAL                   = 24 

  Din cele 7 posturi neocupate, la 3 s-a retras finanţarea, după cum urmează: Tăcuta, 

Albeşti, Dăneşti - redistribuit de la Voineşti,  iar 4 sunt neocupate, acestea fiind: Fruntişeni, 

redistribuit la Zăpodeni, de la Zăpodeni redistribuit la Primăria Vaslui; Roşieşti; Vutcani 

redistribuit la Primaria Vaslui; Zorleni. 

             b)  Din cele 6 posturi de mediator sanitar mai sus specificate, aprobate de mediator 

sanitar, au fost ocupate, astfel: 

- MS ȋn anul 2015 = 2 (ambele de Primăria Bârlad); 

-  MS ȋn anul 2016 = 2 (unul la primăria Huşi redistribuit de la  Primăria Bogdana; unul la 

Primăria Puieşti, redistribit de la Primăria  Voineşti)       

         TOTAL   = 4 

  Cele 2 posturi neocupate de mediatori sanitari sunt :1 post la Primăria Ivăneşti; 1 post la 

Primăria Oşeşti, redistribuit  de la Primăria Fereşti. 

■ Aplicarea procedurilor de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea 

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

sanitar în unităţile sanitare publice şi centrele de asistenţă medico - sociale din judeţ.  

■ la nivelul aparatului propriu al instituţiei au fost organizate şi desfăşurate concursuri, în 

urma cărora s-au ocupat următoarelor posturi: 

➢ 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector debutant; 

➢ 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector principal;  

➢ 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector superior; 

➢ 1  post contractual de execuţie vacant de medic specialist medicină de laborator; 

➢ 1 post contractual de execuţie vacant de biolog debutant; 

➢ 1 post contractual de execuţie temporar vacant de şofer I; 

■ la nivelul aparatului propriu al instituţiei au fost organizate concursuri pentru ocuparea 

următoarelor posturi: 

o 2 funcţii publice de execuţie vacante de inspector debutant (3 sesiuni de recrutare); 

o 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector principal (2 sesiuni de 

recrutare); 

o 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector superior (2 sesiuni de recrutare); 
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o 1 funcţie publică de execuţie vacantă de consilier superior (2 sesiuni de recrutare); 

o 1 post contractual de conducere vacant de şef compartiment (2 sesiuni de 

concurs); 

o 1 post contractual de execuţie vacant de medic specialitatea epidemiologie (5  

sesiuni de concurs); 

o 1 post contractual de execuţie vacant de medic specialist epidemiologie;  

o 1 post contractual de execuţie vacant de medic specialist igienă; 

o 1 post contractual de execuţie vacant de asistent medical principal igienă; 

o 1 post contractual de execuţie vacant de asistent medical debutant generalist; 

o 1 post contractual de execuţie temporar vacant de medic specialist medicină de 

laborator; 

■ organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în grad profesional a  personalului 

contractual din cadrul instituţiei, astfel: 

o promovarea în grad profesional a unui biolog debutant; 

o promovarea în grad profesional a unui psiholog stagiar.  

■ participarea la concursurile pentru ocuparea următoarelor posturi din unităţile sanitare şi 

centrele de asistenţă medico – sociale din judeţ: 

➢ 1 post vacant de medic rezident ultimul an specialitatea chirurgie generală la 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui; 

➢ 2 posturi vacante de medic rezident ultimul an specialitatea medicină de urgenţă 

la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui; 

➢ 1 post vacant de medic specialist psihiatrie la Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Vaslui; 

➢ 1 post vacant de medic specialitatea medicină internă la Spitalul Municipal de 

Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad; 

➢ 1 post vacant de medic specialist medicina muncii la Spitalul Municipal de 

Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad; 

➢ 1 post vacant de medic specialist obstetrică - ginecologie la Spitalul Municipal de 

Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad;  

➢ 1 post vacant de medic specialist ortopedie şi traumatologie la Spitalul Municipal 

de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad; 

➢ 1 post vacant de asistent medical debutant generalist la Centrul de Asistenţă 

Medico - Socială Băceşti; 
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■ Participarea, ca monitor de calitate, la organizarea şi desfăşurarea examenului de 

certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învătământului postliceal pentru 

specializarea Asistent medical de farmacie în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare „FEG 

EDUCATION’’ Bârlad; 

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

sanitar pentru eliberarea certificatelor de conformitate 7 dosare depuse de medici, 3 

dosare depuse de medici dentişti, 5 dosare depuse de farmacişti  şi 1 dosar depus de 

kinetoterapeut), precum şi eliberarea către titulari a  certificatelor primite de la Ministerul 

Sănătăţii; 

■ Intocmirea statului de funcţii al aparatului propriu al instituţiei în vederea aprobării de 

către Ministerul Sănătăţii; 

■ Corespondenţǎ cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea actualizării 

evidenţei funcţiei publice şi a funcţionarilor publici la nivelul D.S.P.Vaslui, ca urmare a 

modificărilor intervenite în structura funcţiilor publice; 

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

funcţii (mutări, transformări de posturi temporar vacante şi vacante în vederea ocupării 

prin concurs, promovări în grad profesional); 

■ Implementarea la nivelul instituţiei 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; 

■ Întocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a Planului de ocupare a funcţiilor 

publice pentru anul 2016; 

■ Întocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a Planului de perfecţionare 

profesionalăşi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici din cadrul D.S.P. 

Vaslui perntru anul 2016; întocmirea rapoartelor trimestriale si a raportului anual cu 

privire la perfecţioanrea funcţionarilor publici; 

■ Actualizarea dosarelor de personal/dosarelor profesionale ale personalului angajat; 

■ Participarea la întocmirea actelor administrative cu privire la personalul instituţiei şi 

comunicarea acestor acte administrative; 

■ Redactarea proceselor verbale de la şedinţele Comitetului Director al instituţiei; 

■ Organizarea şi desfăsurarea alegerilor pentru constituirea comisiei paritare şi a comisiei 

de disciplină la nivelul instituţiei; 
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■ Colaborarea cu comisia de disciplină a instituţiei prin punerea la dispoziţia acesteia a 

documentelor necesare efectuării cercetărilor disciplinare; 

■ Aplicarea la nivelul instituţiei a prevederilor Ordinului ANFP nr. 3753/2015 privind 

monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a 

implementării procedurilor disciplinare; 

■ Întocmirea şi transmiterea către Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului 

Sănătăţii a raportului semestrial referitor la verificarea activităţii consiliilor de etică care 

funcţionează în cadrul spitalelor din judeţ; 

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

posturi aprobate, ocupate, vacante şi în curs de ocupare pentru aparatul propriu, pe 

specialităţi şi pe categorii: personal contractual şi funcţionari publici;  

■ Întocmirea  situaţiei privind numărul total de personal pe categorii pentru perioada 2010 – 

2016 şi a situaţiei numărului de medici pe specialităţi pentru perioada 2010 – 2016, pentru 

aparatul propriu al instituţiei; 

■ Întocmirea situaţiei privind numărul total de personal pe funcţii, grade, trepte profesionale 

şi gradaţii pentru aparatul propriu al instituţiei; 

■ Întocmirea situaţiei privind numărul total de posturi de medici rezidenţi pe post, pe 

specialităţi, ocupate în perioada 2008 – 2015 la nivelul aparatului propriu al instituţiei; 

■ Întocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a situaţiei privind actualizarea datelor de 

contact ale persoanelor din conducerea unităţilor sanitare din judet şi a aparatului propriu 

al instituţiei; 

■ Întocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a situaţiei privind personalul pe categorii 

şi pe sexe din unitătile sanitare din judeţ; 

■ Întocmirea situaţiei şi transmiterea la Instituţia Prefectului Judeţului Vaslui a situaţiei 

numărului total de personal din aparatul propriu, pe categorii: funcţionari publici, personal 

contractual, de conducere, de execuţie, urban, rural şi pe sexe;  

■ Întocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a situaţiei privind impactul financiar 

determinat de majorarea procentului de spor acordat pentru condiţii de muncă (secţii, 

compartimente de arşi, secţii, compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, 

radioterapie, hematologie oncologică) pentru personalul respectiv din unităţile sanitare 

din judeţ; 

■ Întocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a situaţiei privind datele de contact ale 

personalului cu pregătire medicală care a ocupat funcţii de conducere în cadrul instituţiei, 

în perioada 01.01.2013 – 31.12.2015; 
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■ Întocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii a situaţiei privind numărul inspectorilor 

sanitari şi asistenţilor inspectori (cu legitimaţii) angajaţi în cadrul structurii de control în 

sănătate publică a instituţiei, în perioada 2011 – 2016;  

■ Întocmirea şi transmiterea la Şcoala Naţională de Sănătate Publică Management şi 

Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti a dosarelor S.N.S.P.M.P.D.S.B. a dosarelor 

asistenţilor medicali generalişti încadraţi în posturi cu alte specialităţi, in vederea 

particpării la cursuri de obţinere a specialităţilor în conformitate cu prevederile O.M.S. 

nr.613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de 

pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază 

de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie; 

■ Întocmirea raportării statistice anuale – Chestionarul statistic SAN pentru aparatul propriu 

al instituţiei (număr personal pe categorii, pe nivel de studii, pe grupe de vârstă, pe sexe, 

pe mediu: urban sau rural); 

■ Întocmirea  lunară a pontajului angajaţilor din unitate dupa condica de prezența; 

■ Pregatire documentelor ce stau la baza intocmirii statelor de plata; 

■ Întocmirea statelor de plată lunar pentru salariaţii din cadrul DSP: salarii efectiv lucrate 

raportat la timpul efectiv lucrat, spor de concedii de odihna, foi de boala platite de unitate, 

foi de boala platite de asigurari, reţineri contribuții din salariu, intocmit centralizator de 

salarii, intocmirea borderourilor pentru fiecare banca in parte  a salariatilor; 

■ Calcularea sumelor si contribuţii angajator pentru plata sumelor prevazute prin hotarari 

judecatoreşti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite in 

favoarea personalului din unitate si transmiterea la M.S.; 

■ Întocmire referate de trecere la o nouă transă de vechime in munca a salariatilor  conform 

Legii 284/2010, prin acordarea de clase succesive de salarizare suplimentare si calcularea 

drepturilor salariale. 

 

COMPARTIMENT JURIDIC 

 

Pe parcursul anului 2016,  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 M.S. nr. 

1078/2010, îndeplinind urmǎtoarele atribuţii cu caracter permanent: 

• a avizat, la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a 

instituţiei, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice; 
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• a redactat cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modificare, 

renunţare la pretenţii şi căi de atac, cu aprobarea conducerii instituţiei; 

• a reprezentat şi apărat interesele instituţiei în faţa organelor administraţiei de stat, a 

instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul 

oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea D.S.P. Vaslui; 

• s-a preocupat de obţinerea titlurilor executorii şi a sesizat directorul executiv adjunct 

economic în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a 

drepturilor de creanţă, iar pentru realizarea altor drepturi a sesizat organul de executare 

silită competent; 

• a urmărit, semnalat şi transmis organelor de conducere şi serviciilor, birourilor şi 

compartimentelor interesate noile acte normative apărute şi atribuţiile ce le revin din 

acestea; 

• a contribuit prin întreaga activitate la asigurarea respectării legii, apărarea proprietăţii 

publice şi private a statului aflate în administrarea instituţiei, a unităţilor sanitare din 

judeţul Vaslui, precum şi la buna gospodărire a mijloacelor materiale şi financiare din 

patrimoniu; 

•  a semnalat organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative; 

• a realizat evidenţa electronicǎ a actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a celor cu caracter general sau privind 

probleme financiar - contabile ce se regăsesc în activitatea instituţiei ori a unităţilor 

sanitare din judeţul Vaslui; 

• a asigurat consultanţă juridică tuturor compartimentelor instituţiei precum şi, la cerere, 

unităţilor sanitare publice din judeţul Vaslui; 

• a asigurat informarea personalului privind actele normative din domeniul de activitate al 

autorităţii de sănătate publică nou-apărute; 

• a asigurat monitorizarea şi coordonarea activităţilor specifice privind punerea în executare 

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

tratament medical şi internarea medicală; 

• a îndeplinit diferite lucrări cu caracter juridic; 

• a întocmit diverse situaţii şi raportări solicitate de instituţiile statului; 

•  a participat la  şedinţele Consiliilor de Administraţie la nivelul spitalelor, în calitate de 

membru supleant, reprezentant al DSP Vaslui; 

• a participat la şedinţele  Comisiei paritare constituite la nivelul Casei de Asigurări de 

Sănătate Vaslui;  
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• a  soluţionat şi rǎspuns la petitii, contestaţii/memorii adresate DSP Vaslui de catre 

institutii publice, persoane fizice sau juridice, care au legatură cu specificul activităţii 

Compartimentului Juridic şi au fost repartizate spre soluţionare compartimentului; 

• a asigurat coordonarea rețelei de asistență medicală comunitară existentă la nivelul 

județului Vaslui; 

• a formulat și transmis propuneri către Instituția Prefectului Județului Vaslui, privind  

Proiectul de protocol de colaborare privind reorganizarea și punerea ȋn stare de 

funcționare operațională a” Grupului de intervenție Rapidă, multidisciplinară și 

interinstituțională” GIR 2016. 

Din punct de vedere statistic, la nivelul Compartimentul juridic s-au realizat urmǎtoarele 

activitǎţi: 

     ● a asigurat interesele și reprezentarea instituţiei în calitate de parte procesuală la judecarea 

unui număr de 26 litigii din care: 23 dosare având ca obiect plângeri contravenționale, 2 dosare 

având ca obiect obligare la emitere acte administrative(autorizație sanitară de functionare) și un 

litigiu de muncă; 

      ● a asigurat luarea măsurilor legale care se impun în vederea punerii în aplicare a hotărărilor 

judecătoreşti privind punerea sub interdicţie a unui număr de 49 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 număr de 20 pacienţi; 

     ● a avizat un număr de peste 100 contracte (prestări servicii, achiziţii publice de produse, 

servicii şi lucrări) sau acte adiţionale aferente ; 

      ● a  soluţionat şi rǎspuns la un număr de 12 petiţii/contestaţii adresate DSP Vaslui de către 

instituţii publice, persoane fizice sau juridice; 

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

Judeţului Vaslui; 

      ● a ȋntocmit şi avizat la cererea conducerii, un număr de 176 acte                                                                                                                                          

administrative cu caracter individual; 

• a organizat un număr de 4 întâlniri cu reprezentanţii conducerii spitalelor publice, medici 

specialişti, centrele de permanență şi reprezentanţi ai Serviciului Judeţean de Ambulanţă Vaslui, 

pentru actualizarea informaţiilor privind legislaţia specifică aplicabilă şi identificarea 

dificultăţilor apărute în implementarea acesteia; 

• a organizat o ȋntâlnire cu reprezentanții: IPJ Vaslui, Jandarmeriei Vaslui, SAJ Vaslui și 

spitalelor publice, ȋn vederea identificării unor proceduri de lucru comune aplicabile ȋn situația 
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solicitărilor către Serviciul unic de urgență 112 a cazurilor de pacienți cu tulburări psihice – 

agresivi; 

• A formulat şi asigurat transmiterea cǎtre Ministerul Sǎnǎtǎţii a documentatiei necesare 

inițierii proiectului de hotărâre de guvern pentru includerea ȋn domeniul public al statului a 

imobilelor și terenurilor aferente aflate ȋn administrarea instituției; 

• a participat în calitate de reprezentant al DSP Vaslui la un număr de 6 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 și la două ședințe 

ale Comisiei pentru stabilirea numărului de paturi contractabile la nivelul județului Vaslui; 

• a participat ȋn calitate de membru la lucrările Comisiei pentru analiza necesității 

prelungirii activităţii medicilor după ȋmplinirea vârstei de pensionare, fiind emise un număr de 34 

avize pentru medici; 

 

COMPARTIMENT  AUDIT  PUBLIC  INTERN 

 

În cursul anului 2016 Compartimentul de audit public intern din cadrul D.S.P Vaslui a 

executat patru misiuni de audit de regularitate şi una ad-hoc privind verificarea modului de 

desfasurare a achizitiilor de biocide de la HexiFarma.  

Prima misiune a vizat Laboratoarele de microbiologie si chimie a avut ca obiective 

principale analiza organizǎrii şi funcţionǎrii structurii, gradul de indeplinire a atribuţiilor, dotarea 

cu aparatura specifica, asigurarea mentenantei si a fiabilitatii aparaturii din dotare, asigurarea 

bazei materiale in cantitatile solicitate, de calitate corespunzatoare si utilizarea eficienta a 

acestora.  

Au fost emise recomandǎri cu privire la  mentinerea acreditarii Renar a laboaratoarelor, 

mentinerea inregistrarii la MS, participarea la cursuri de perfectionare, conferinte si congrese, 

participarea la controale externe de calitate si la programe de intercomparare cu alte laboratoare. 

In cursul verificǎrii şi analizei nu au fost constatate riscuri majore.  

Cea de a doua misiune s-a desfǎsurat la sediul DSP Vaslui privind controlul intern 

managerial pe anul 2015. In acest context, raportul constata stadiul in care se regaseste aceasta 

noua latura a culturii manageriale reprezentata de controlul intern/managerial, bazata pe 

standardele de control intern/managerial, care incorporeaza in fluxul procesual masurile de 

control stabilite de manageri. Scopul raportului anual de control intern al DSP Vaslui este acela 

de a prezenta stadiul implementarii sistemelor de control intern/managerial la nivelul institutiei si 

concluziile care se desprind, contributia ordonatorului de credite la imbunatatirea activitatii, 
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precum si a principalelor directii de actiune pentru cresterea performantei in aceasta activitate. 

A treia misiune privind evaluarea sistemului financiar contabil din cadrul Serviciului 

Economic din DSP Vaslui  a avut ca obiectiv organizarea si efectuarea controlului financiar 

preventiv, conducerea contabilitatii. Principalele recomandari au fost indentificarea 

consumatorilor cu restante, pe scadente, vechime si individual in vederea incasarii sumelor 

facturate inclusiv a penalitatilor de intarziere la plata, asa cum prevede legea, respectarea si 

aplicarea prevederilor legale enumerate la aspectele negative constatate..  

În cea de-a patra misiune la Compartimentul Avize si autorizari din cadrul DSP Vaslui a 

avut ca obiectiv principal organizarea activitǎţii compartimentului şi aplicarea procedurilor. Nu s-

au constatat deficiente in ceea ce privesc avizele si autorizatiile. 

Pentru analizǎ şi verificare s-a folosit legislaţia aflata în vigoare pentru fiecare misiune in 

parte, iar perioada supusa auditǎrii a fost cuprinsǎ de la 01.01.2015 la 31.12.2015. 

Concluzii : 

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

2016 si-a adus o contributie importanta la indeplinirea obiectivelor instituţiei.  

- Împlementarea recomandǎrilor finalizeazǎ munca auditorilor desfaşuratǎ pe parcursul 

misiunilor, fiind procesul prin care se adaugǎ valoare activitǎţilor auditate.  

- Contribuţia auditului intern la îmbunătăţirea procesului de management al riscurilor în 

anul 2016 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.  

- Conducerea instituţiei este conştientă de importanţa şi rolul auditului intern, comunicarea 

cu factorul de decizie din DSP Vaslui este bună, iar Compartimentul audit intern 

informează fiecare compartiment, inclusiv organul de conducere colectivă de importanţa 

şi rolul care îl are auditul intern. 

 

COMPARTIMENT  INFORMATICĂ  ŞI  STATISTICĂ  

 

Activitatea de statistică medicală 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 



18 

 

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 

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. 
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I. INDICATORI  DEMOGRAFICI 

 

1. Natalitatea 2015-2016 

 

  Comparativ cu anul 2015, numãrul nascutilor vii crește in anul 2016 de la 5084 la 

5144, acest fenomen se observã și la indicatori, 10.69‰ locuitori în anul 2016, fatã de anul 2015 

cu un indicator de 10.62‰ locuitori. 

 

  Anul 2015 Anul 2016 

 C. A. ‰ loc. C. A. ‰  loc. 

TOTAL GENERAL 5084 10.62 5144 10.69 

10.58

10.6

10.62

10.64

10.66

10.68

10.7

2015 2016

Natalitatea

‰  loc.

  
 

2. Mortalitatea generala 2015-2016 

 

 Fatã de anul 2015, numãrul de decese generale scade de la 5190 la 5113 în anul 2016. 

Fenomenul se observã și la indicatori, de la 10.85‰ locuitori, la 10.62‰ locuitori. 

 

  Anul 2015 Anul 2016 

 C. A. ‰ loc. C. A. ‰  loc. 

TOTAL GENERAL 5190 10.85 5113 10.62 
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3. Mortalitatea infantilã 2015-2016 

 

  În anul 2016, mortalitatea infantilã (decese sub un an la 1000 nascuti vii) scade de 

la 22 decese în anul 2015, respectiv 4,33  ‰ NV  la 17 decese , respectiv 3.30 ‰  NV.  

 

 Anul 2015 Anul 2016 

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

TOTAL JUDET 22 4.33 17 3.30 
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4. Sporul natural 2015-2016 

 

  Sporul natural în anul 2016 este pozitiv 0.07 ‰ locuitori, fatã de anul 2015 unde 

este negativ - 0.22 ‰ loc. 

 

 Anul 2015 Anul 2016 

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

TOTAL GENERAL -106 -0.22 31 0.07 
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  5. Decese materne 2015-2016 

    

In anul 2016 nu s-a inregistrat niciun deces matern prin complicaţiile sarcinei, 

nașterii și lehuziei și nici prin complicaţii indirecte. 

 

 Anul 2015 Anul 2016 

 CA %0 NV CA %0 NV 

TOTAL 0 0 0 0 

Prin  avort 0 0 0 0 

Prin risc obstetrical 1 0.19 0 0 

Prin cauze indirecte 0 0 0 0 

  

 

 

 
 

 

II. MORBIDITATE   
 

1. MORBIDITATEA (INCIDENTA) IN CABINETELE MEDICILOR DE FAMILIE  

 

In anul 2016, incidenţa la medicii de familie scade la 232924, fatã de anul 2015 unde 

incidenţa a fost de 263654, din cauza desfiintãrii unor cabinete de familie, prin plecarea medicilor  

în strainatate. Scãderea incidenţei se relevã și la indicatori: 48413,05 %000 locuitori în anul 2016, 

fatã de 55098,61 %000 locuitori, în anul 2015. 

  2015 2016 

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

TOTAL 263654 55098.61 232924 48413.05 
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2. PREVALENTA IN CABINETELE MEDICILOR DE FAMILIE  

 
  Guşa simplă şi 

nodulară netoxică 
Diabet zaharat Tulburări 

mintale 
Epilepsie Boli hipertensive Cardiopatii 

ischemice 
Cord pulmo nar 

cronic 
Boli cerebro 
vasculare 

A 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Aflaţi 
2229 2219 11356 11579 

1001
5 

101
64 2861 2849 41090 41170 20096 19708 441 395 4382 4359 

Intraţi     d.c.: 
162 150 996 948 1153 939 211 182 2910 2833 1141 1104 21 27 544 571 

Ieşiţi      din 
care: 172 112 773 614 1004 552 223 201 2830 2135 1529 1127 67 49 567 422 

Rămaşi în 
evidenţă 2219 2257 11579 11913 

1016
4 

105
51 2849 2830 41170 41868 19708 19685 395 373 4359 4508 

Indici 
de,prevalenţă 0.46 0.47 2.42 2.49 2.12 

2.2
0 0.60 0.59 8.60 8.75 4.12 4.11 0.08 0.08 0.91 0.94 

                 

 

 
 

-Continuare- 

  Boli pulmonare 
cronice obstructive 

Boală ulceroasa Ciroza si hepatita 
cronica 

Nefritopatii 

A 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Aflaţi 
9565 9426 7084 6907 12384 12250 1315 1322 

Intraţi     d.c.: 
724 619 254 148 769 648 188 182 

Ieşiţi      din 
care: 863 741 431 401 903 749 181 138 

Rămaşi în 
evidenţă 9426 9304 6907 6654 12250 12149 1322 1366 

Indici 
de,prevalenţă 1.97 1.94 1.44 1.39 2.56 2.54 0.28 0.29 

 

La prevalentã, observãm ca ponderea cea mai mare o au bolile aparatului cardio-vasculare 

atat în anul 2015, cãt și in anul 2016 (bolile hipertensive, cardiopatiile ischemice, etc.) urmate de 

bolile aparatului digestiv (ulcer, ciroza si hepatita cronica, etc.). 
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3. MORBIDITATEA IN CABINETELE DE SPECIALITATE DIN AMBULATORIU 

 

Pentru anul 2016 se observa o scadere a incidentei prin TBC, cãt și a prevalenţei fatã de 

anul 2015. Dacã in anul 2015 au fost 314 cazuri noi cu un indicator de 65,62 %000 loc., în anul 

2016 au scazut la 260 cu un indicator de 54,04 %000 loc. Numărul bolnavilor rãmasi în evidentã 

scade de la 295 - 0,06 % loc. in anul 2015, la 275 - 0,05 % loc. în anul 2016. 

       

Morbiditatea prin TBC 
 2015 2016 

 Cazuri 
noi 

Ramasi 
evidenta 

Cazuri 
noi 

Ramasi 
evidenta 

TOTAL 314 295 260 275 

 

 

Indicatori de morbiditate prin TBC 
 2015 2016 

 Indicator 
%000 loc 

Indicator 
% loc 

Indicator 
%000 loc 

Indicator 
% loc 

TOTAL 65.62 0.06 54.04 0.05 
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Pentru anul 2016, se observã o scãdere a incidenţei prin tumori maligne fatã de anul 

2015. Dacã în anul 2015 s-au înregistrat 1114 cazuri noi cu un indicator de 228,21 %000 loc., în 

anul 2016 au scãzut la 1009, cu un indicator de 209,71 %000 loc. Numărul bolnavilor ramași in 

evidentã a crescut de la 7518 - 1,58 % loc. în anul 2015, la 8274 - 1,72 % loc. în anul 2016. 

 

Morbiditatea prin TUMORI   MALIGNE 

 
 2015 2016 

 Cazuri noi Ramasi 
evidenta 

Cazuri noi Ramasi 
evidenta 

TOTAL 
1114 7518 1009 8274 

 

Indicatori de morbiditate prin TUMORI MALIGNE 

 
 2015 2016 

 Indicator 
%000 loc 

Indicator 
% loc 

Indicator 
%000loc 

Indicator 
% loc 

TOTAL 228.21 1.58 209.71 1.72 

 

2015

2016

1,5

1,55

1,6

1,65

1,7

1,75

Tumori maligne

Indicator % loc

 
 

Se observa o creștere a incidentei prin diabet zaharat în anul 2016 comparativ cu anul 

2015 si totodatã a prevalentei în anul 2016 fatã de anul 2015. Dacã în anul 2015, au fost 1202 

cazuri noi cu un indicator de 251,20 %000 loc., în anul 2016, au crescut la 1214 cu un indicator 

de 252,33 %000 loc. Numărul bolnavilor rãmași în evidentã a crescut de la 19420 - 4,06 % loc. 

în anul 2015, la 20308 - 4,22 % loc. în anul 2016.  
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Morbiditatea prin DIABET ZAHARAT si Indicatori de Morbiditate 

 

 Cifra absoluta Indicatori %000 locuitori  si la % loc. 

 2015 2016 2015 2016 

Cazuri noi  1202 1214 251.20 252.33 
 

TOTAL RAMASI IN EVIDENTA 19420 20308 4.06 4.22 

 

3.95

4

4.05

4.1

4.15

4.2

4.25

2015

2016

Diabet zaharat

% loc

 
 

             

Se observã o scãdere a incidenţei prin tulburãri mintale în anul 2016 comparativ cu anul 

2015, iar la prevalentã o creștere în anul 2016 fatã de anul 2015. Dacã în anul 2015 au fost 721 

cazuri noi cu un indicator de 150,68 %000 loc., în anul 2016 au scãzut la 612 cu un indicator de 

127,20 %000 loc. Prevalența crește de la 10284 cazuri cu un indicator de 2.15% loc în anul 2015, 

la 10580 cazuri cu un indicator de 2.20 % loc. în anul 2016. 

 

 

Morbiditatea prin Tulburãri Mintale                 Indicatori de morbiditate prin Tulburãri Mintale 

 
 2015 2016 

 Cazuri 

noi 

Ramasi 

evidenta 

Cazuri 

noi 

Ramasi 

evidenta 

TOTAL 721 10284 612 10580 

 

 2015 2016 

 Indicator 
%000loc 

Indicator 
% loc 

Indicator 
%000loc 

Indicator 
% loc 

TOTAL 150.68 2.15 127.20 2.20 
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 Evidenţa gravidelor     2015 

Mediul 

R
ân

d
 

Nou intrate în evidenţă în cursul anului 

Scoase 

din 

evidenţă 

Rămase 

în 

evidenţă 

Total, 

Nou 

depistate 

total, 

Gravide 

cu risc 

Nou depistate după vârsta 

sarcinii 

Venite 

din alte 

teritorii 

din care: din care: Luna Luna Luna 

    I-III IV-V 

VI-

IX 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total 1 2789 2763 284 1630 742 391 26 2839 1251 

Urban 2 1143 1131 96 813 221 97 12 1215 529 

Rural 3 1646 1632 188 817 521 294 14 1624 722 

           

  Evidenţa gravidelor     2016 

Mediul 

R
ân

d
 

Nou intrate în evidenţă în cursul anului 

Scoase 

din 

evidenţă 

Rămase 

în 

evidenţă 

Total, 

Nou 

depistate 

total, 

Gravi

de cu 

risc 

Nou depistate după vârsta 

sarcinii 

Venite 

din alte 

teritorii 

din care: din care: Luna Luna Luna 

    I-III IV-V 

VI-

IX 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total 1 2658 2614 208 1613 663 338 44 2545 1364 

Urban 2 1304 1271 80 892 257 122 33 1180 653 

Rural 3 1354 1343 128 721 406 216 11 1365 711 

 

 

V. MISCAREA  BOLNAVILOR 
 

2015 

 

Aflaţi 

 

Bolnavi 

Om/zile 
spitalizare 

contabile 

INDICI 

Boln

avi 
răma

şi Rulaj Intrati 

Tranferaţi 
din alte 

secţii 

Tranferaţi 
in alte 

secţii 

Ieşiţi 
Utilizar

e          
paturil

or 

Durata 

medie de 
spitalizar

e 

Mortali
tatea în 

spitale 

Total din care: 

din 

rural 

decedaţi 

Total 834 67135 20203 20203 67183 40063 1015 514356 244.70 7.57 1.51 786 32.34 

U 826 67012 20203 20203 67059 39946 1013 511017 244.62 7.53 1.51 779 32.47 

R 8 123 0 0 124 117 2 3339 256.85 25.49 1.61 7 10.08 
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2016 

 

Aflaţi 
 

Bolnavi 

Om/zile 

spitalizare 
contabile 

INDICI 

Boln

avi 

răma
şi Rulaj Intrati 

Tranferaţi 

din alte 
secţii 

Tranferaţi 

in alte 
secţii 

Ieşiţi 
Utilizar

e          

paturil
or 

Durata 

medie de 

spitalizar
e 

Mortali

tatea în 
spitale 

Total din care: 

din 
rural 

decedaţi 

Total 786 65100 20438 20438 64955 39717 1081 486814 233.37 7,39 1.66 931 31.58 

U 779 65018 20437 20438 64870 39638 1081 483785 233.37 5.61 1.27 926 41.60 

R 7 82 1 0 85 79 0 3029 233.00 33.66 0.00 5 6.92 

 

 

COMPARTIMENT  AVIZE  ŞI  AUTORIZARE 

În anul 2016 au fost eliberate: 

• 30 - Autorizații sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere; 

• 84  - Autorizații sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare; 

• 25 - Vize anuale în baza referatului de evaluare; 

• 30 - Notificări de respingere a  Autorizaţiei Sanitare; 

• 80 – Notificări conformitate pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire a 

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

• 199 – Notificări asistenţă de specialitate privind igiena şi sănătatea publică la 

amplasarea, amenajarea, construirea şi modificarea pentru funcţionarea unei unităţi care 

desfăşoară o activitate cu risc pentru sănătatea populaţiei; 

• 115 - Notificări eliberate în vederea obţinerii de fondurii F.E.A.D.R. 

 

Situația autorizațiilor sanitare a unităților școlare din județul Vaslui se prezintă astfel: 

AN 

2016 

Unitate de învățământ 

avizată sanitar 

Unitate de învățământ 

neavizată sanitar 

Tip 

unitate 

Gradinițe Școli Licee 

 

Gradinițe Școli 

 

Licee 

 

Total 
176 212 21 169 125 3 

409 297 

 

Motivul neavizării sanitare: 

- cladire veche insalubra, ȋn stare avansată de deteriorare; 

- neasigurarea unităţii cu un sistem de alimentare cu apă curentă; 

- spaţiu subdimensionat care nu asigură cubajul de aer; 

- spaţiul necorespunzător de păstrare a alimentelor distribuite gratuit prin Programul “Lapte si 

corn”;  

- depăşirea numărului de preşcolari/sala de grupă; 

- nesolicitarea autorizaţiei sanitare de funcționare. 
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SERVICIUL  DE  SUPRAVEGHERE  ŞI  CONTROL  AL  BOLILOR  

TRANSMISIBILE 

 

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

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

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

strategiile naţionale şi locale. 

Activități desfășurate în 2016: 

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 2016 achiziţionarea vaccinurilor şi a materialelor sanitare necesare administrării 

acestora s-a făcut la nivel naţional. În urma repartizării de către Ministerul Sănătăţii  acestea au 

fost transportate la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui cu mijloace auto proprii, ȋn primul 

semestru al anului şi apoi cu mijloace auto frigorifice autorizate pentru transportul de vaccinuri, 

în condiţii de respectare a lanţului de frig. 

b) Depozitarea, transportul şi distribuţia vaccinurilor la nivel local  

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

distribuit medicilor de familie, secţiilor de neonatologie, lunar, în funcţie de campaniile lunare de 

vaccinare a populaţiei conform cu Programul Naţional de Vaccinare. 

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

cu capacitatea de 200 l şi o ladă frigorifică cu capacitatea de 100 l. Există două generatoare 

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

electrice. 

c) S-a estimat necesarul de vaccinuri pe grupe de vârstă şi pe tipuri de vaccinuri, acesta fiind 

transmis către CNSCBT.  

d) Realizarea imunizărilor conform calendarului de vaccinare 

 În cursul anului 2016 au fost administrate un număr de: 

- 2758 doze vaccin HB ; 

- 2934  doze vaccin DTP-VPI; 

- 9307 doze vaccin ROR; 

- 2713  doze vaccin BCG; 

- 7436 doze vaccin DTP-VPI-HB-Hib; 

-  353 doze vaccine VPI; 
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- 3912 doze vaccine dT. 

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

Majoritatea medicilor de familie au introdus vaccinarile ȋn RENV. 

f) Realizarea anchetelor de acoperire vaccinală 

 În luna februarie 2016 s-a efectuat ancheta de acoperire vaccinală la copiii născuţi în luna 

iulie 2014. Rezultatele anchetei sunt următoarele: 

● în mediul urban 

- acoperire vaccinală BCG =   98,3 %;       

- acoperire vaccinală HB    =   96,6 %; 

- acoperire vaccinală VPI   =   49,57 %; 

- acoperire vaccinală DTPa =  49,57 %; 

- acoperire vaccinală ROR =   91,59 %. 

- acoperire vaccinală Hib   =   49,57 % 

● în mediul rural 

- acoperire vaccinală BCG = 95,08 %; 

- acoperire vaccinală HB    = 91,80 %; 

- acoperire vaccinală VPI   = 30,60  %; 

- acoperire vaccinală DTPa = 30,60 %; 

- acoperire vaccinală ROR  = 90,71 %. 

- acoperire vaccinală Hib    = 30,60 % 

 

 
Fig.1 Ancheta de acoperire vaccinală pentru copiii născuţi în luna iulie 2014 

 

Au fost investigaţi pentru antecedentele acoperirii vaccinale: 

- 119 copii din mediul urban din care 69 copii nevaccinati corespunzător vârstei;  

- 183 copii din mediul rural din care 138 copii nevaccinaţi corespunzător vârstei. 
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Motivele nevaccinării au fost: 

- neprezentare la vaccinare; 

- refuzul aparţinătorilor; 

- copii născuţi ȋn străinătate; 

- contraindicaţii medicale. 

Tot ȋn luna februarie 2016 s-a desfăşurat activitatea de estimare a acoperirii vaccinale la 

alte categorii de copii, şi anume: 

- vaccin ROR – cohorta de născuţi ȋn 2008 – acoperirea vaccinală fiind de 57,06% ȋn mediul 

urban şi de 76,86% ȋn mediul rural; 

- vaccin ROR – cohorta de născuţi ȋn 2010 – acoperirea vaccinală fiind de 68,04% ȋn mediul 

urban şi de 77,47% ȋn mediul rural; 

- vaccin dT – cohorta de născuţi ȋn 2001 – acoperirea vaccinală fiind de 60,25% ȋn mediul 

urban şi de 81,51% ȋn mediul rural. 

 

 În luna august 2016 s-a efectuat anchetă de acoperire vaccinală: 

 

1. Pentru  copiii născuţi în luna iulie 2014 rezultatele anchetei sunt următoarele: 

 

● în mediul urban 

- acoperire vaccinală BCG  = 97,5 %;       

- acoperire vaccinală HB    =  98,3 %; 

- acoperire vaccinală VPI   =  95,0 %; 

- acoperire vaccinală DTP  =  95,0 %; 

- acoperire vaccinală ROR =  90,0 %; 

- acoperire vaccinală Hib    =  95,0%. 

● în mediul rural 

- acoperire vaccinală BCG  = 95,1 %; 

- acoperire vaccinală HB     = 92,2 %; 

- acoperire vaccinală AP     = 89,6 %; 

- acoperire vaccinală DTP   = 89,6 %; 

- acoperire vaccinală ROR  = 90,2 %; 

- acoperire vaccinală Hib    = 89,6 %. 

Au fost investigaţi pentru antecedentele acoperirii vaccinale: 

- 120 copii din mediul urban din care 22 copii nevaccinati corespunzător vârstei;  

- 184 copii din mediul rural din care 36 copii nevaccinaţi corespunzător vârstei. 

Faţă de rezultatele anchetei de acoperire vaccinală a copiilor născuţi în iulie 2014, 

anchetă efectuată în luna februarie 2016, se constată o îmbunătăţire, datorită recuperărilor 

restanţierilor. 

 



32 

 

 
Fig.2 Ancheta de acoperire vaccinală pentru copiii născuţi în luna iulie 2014 

 

 

2.  Pentru  copiii născuţi în luna iulie 2015  rezultatele anchetei sunt următoarele: 

 

● în mediul urban 

- acoperire vaccinală BCG = 98,2 %;       

- acoperire vaccinală HB    = 85,4  %; 

- acoperire vaccinală AP    = 38,4 %; 

- acoperire vaccinală DTP  = 38,4 %; 

- acoperire vaccinală ROR = 26,4 %; 

- acoperire vaccinală Hib   = 38,4 %. 

● în mediul rural 

- acoperire vaccinală BCG   = 98,8 %; 

- acoperire vaccinală HB     = 71,3 %; 

- acoperire vaccinală AP      = 25,14 %; 

- acoperire vaccinală DTP   = 25,14 %; 

- acoperire vaccinală ROR  = 43,27 %; 

- acoperire vaccinală Hib    = 25,14%. 

            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. 

 Gradul de acoperire vaccinală este mai mic în mediul rural faţă de mediul urban. 
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Fig.3 Ancheta de acoperire vaccinală pentru copiii născuţi în luna iulie 2015 

 

3. Activitatea de estimare a acoperirii vaccinale la alte categorii de copii, şi anume: 

- vaccin ROR – cohorta de născuţi ȋn 2008 – acoperirea vaccinală fiind de 72,71% ȋn mediul 

urban şi de 78,83% ȋn mediul rural; 

- vaccin ROR – cohorta de născuţi ȋn 2010 – acoperirea vaccinală fiind de 75,95% ȋn mediul 

urban şi de 81,67% ȋn mediul rural; 

- vaccin dT – cohorta de născuţi ȋn 2001 – acoperirea vaccinală fiind de 83,44% ȋn mediul 

urban şi de 91,48% ȋn mediul rural. 

        g) Vaccinarea grupelor populaţionale la risc 

 În cursul anului 2016 au fost vaccinate antigripal 13.632 de persoane la risc. Se constată 

o creştere a cererilor de vaccin antigripal. 

 Un număr de 374 de gravide au fost vaccinate cu dT. Ne confruntăm cu refuzul 

gravidelor de a se imuniza.  

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

realizare şi raportare a vaccinărilor şi a RAPI 

 Lunar au fost efectuate instruiri în cadrul şedinţelor cu medicii de familie şi au fost 

distribuite, odată cu livrarea vaccinului, instrucţiuni scrise cu privire la ce vaccinuri se 

administrează, modul de administrare, vârsta la care se administrează vaccinul, modul de 

raportare a realizărilor de vaccinare. 

 În cursul anului 2016 s-au  înregistrat 7 cazuri de RAPI, 2 cazuri la vaccinul DTP-VPI-

HB-Hib şi 5 cazuri la vaccinul DTP-VPI. Au fost cazuri uşoare de boală care au fost raportate la 

CRSP Iaşi şi CNSCBT. 

 

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

a populaţiei: 
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- 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 şi 

lipsa vaccinurilor poate duce la o incidenţă crescută a bolilor transmisibile prevenibile prin 

vaccinare;  

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

- suplimentarea numărului de posturi şi pregătirea unui număr mai mare de specialişti care 

să-şi desfăşoare activitatea în acest domeniu. 

 

2. Programul naţional de supraveghere şi control al  bolilor transmisibile prioritare 

 

             În cursul anului 2016 au fost înregistrate în Registrul Unic 502 de fişe unice. Fişele au 

fost introduse în Registrul Unic al bolilor transmisibile şi transmise la CRSP Iaşi.  

Au fost achiziţionaţ teste şi reactivi necesari pentru diagnosticul bolilor transmisibile 

prioritare. 

 S-a continuat activitatea în vederea menţinerii acreditării laboratoarelor de microbiologie şi 

participarea la realizarea indicatorilor de evaluare a performanţelor de laborator în materie de 

supraveghere a bolilor transmisibile prin: 

- implementarea de noi standarde; 

- asigurarea calităţii rezultatelor, validarea metodelor; 

Au fost luate măsuri în scopul constituirii și întreținerii  rezervei antiepidemice. 

      S-au înregistrat, ȋn unităţile de ȋnvăţământ din judeţ, 14 focare de varicelă totalizând 273 

de cazuri. Măsuri aplicate în focare: 

- triajul epidemiologic zilnic de către asistentă medicală de la   cabinetul medical;  

- depistarea precoce a bolnavilor şi izolarea la domiciliu sau în secţiile de boli    infecţioase,  de la 

debutul bolii şi pâna la dispariţia fenomenelor clinice de boală; 

- aerisirea sălilor de clasă în fiecare pauză, curătenie umedă şi respectarea regulilor de igienă primară. 

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

In cursul anului 2016 au fost depistate: 

- 15 cazuri sifilis; 

- 6 cazuri gonoree. 

Incidenţa cazurilor de sifilis pe grupe de vârstă este prezentată în graficul de mai jos: 
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Fig.4 Repartiţia pe grupe de vârstă a cazurilor de sifilis 

 

Repartiţia în funcţie de  mediul  de viaţă este următoarea: 

- 26,67 %  în mediul urban; 

- 73,33  % în mediul rural. 

 

Se constată o incidenţă crescută a cazurilor de sifilis în mediu rural. 

 
 

Fig.5 Repartiţia cazurilor de sifilis în funcţie de mediul de viaţă 

 

 Repartiţia cazurilor de sifilis pe sexe: 

- 66,66 % sex masculin; 

- 33,34 % 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 

 
Fig.7 Repartiţia cazurilor de sifilis pe trimestre 

 

 

              Nu s-au înregistrat focare de sifilis şi nu s-a înregistrat nici un caz de sifilis congenital. 

 

 

În cursul anului 2016 au fost depistate 6 cazuri de gonoree, repartiţia pe mediul de viată 

fiind  următoarea: 

- mediul urban 3 cazuri (50,00%) 

- mediul rural 3 cazuri (50,00%) 
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Fig.8 Repartiţia cazurilor de gonoree în funcţie de mediul de viaţă 

 

 

Cea mai crescută  incidenţă a cazurilor de gonoree se înregistrează la grupa de vârstă 25-

34 de ani.  

 

 
Fig.9 Repartiţia cazurilor de gonoree pe grupe de vârstă 

 

 

 

Total de cazurile au fost persoane de sex masculin. 
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Fig.10 Repartiţia cazurilor de gonoree pe sexe 

 

 

 

 
Fig.11 Repartiţia cazurilor de gonoree pe trimestre 

 

          Comparativ cu anii 2013, 2014 şi 2015 se constată o scădere semnificativă  a incidenţei 

cazurilor de sifilis şi gonoree în anul 2016.  
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Fig.12 Studiu statistic comparativ 2013, 2014, 2015, 2016 - sifilis şi gonoree 

 

 

3. Supravegherea şi controlul  infecţiei HIV 

         

          Au fost distribuite către maternităţi teste rapide HIV şi în cursul anului 2016 au fost testate 

2718 gravide, rezultatele testărilor fiind negative. 

În laboratorul DSP Vaslui au fost testate HIV prin metoda ELISA 343 persoane. 

Adresabilitatea către DSP a persoanelor din grupele de risc a fost scăzută. 

         Au fost înregistrate 8 cazuri noi de infecţie HIV: 

- 20 – 24 ani = 1 caz; 

- 25 – 34 ani = 4 cazuri; 

- 35 – 44 ani = 3 cazuri. 

        Din anchetele epidemiologice efectuate, calea probabilă de transmitere este calea sexuală 

(contact sexual cu parteneri multipli, parteneri ocazionali, prostituate, consumatori de droguri 

intravenoase, cu personae HIV pozitive). 

          

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 

care folosoşte teste ELISA, metoda fiind acreditată;   

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

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

indiferent de domeniul de activitate; 

- angajare de personal care sa efectueze consilierea pre si post-testare.  
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4. Supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale 

 

Programul de supraveghere a infecţiilor nosocomiale 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. supravegherea infecţiilor nosocomiale cu Clostridium difficile; 

d. instruirea profesională a cadrelor sanitare.   

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

S-au raportat 224 cazuri din care: 

- Spitalul Judeţean Vaslui – 118 cazuri; 

- Spitalul Municipal de Urgenţă “Elena Beldiman” Bârlad – 87 cazuri; 

- Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi – 13 caz; 

- Spitalul de psihiatrie Murgeni – 6 cazuri. 

 

 
Fig. 13 Repartiţia pe spitale a cazurilor de infecţie nosocomiale 

 

Se constată o subraportare a cazurilor real existente. 

Repartiţia pe secţii de spital a celor 224 cazuri: 

- secţii pediatrie = 22 

- secţii nou-născuţi = 4 

- secţii obstetrică = 4 
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- sectii ginecologie = 2 

- secţii chirurgie = 22 

- sectii A.T.I = 13  

- sectii neurologie =17  

- alte secţii = 104 

 
Fig.14 Repartiţia pe secţii a infecţiilor nosocomiale 

  

  

 

Numărul infecţiilor nosocomiale  raportate a crescut în 2016 comparativ cu anii precedenţi.  

 

 
Fig.15 Studiu statistic comparativ 2014-2016 al evoluţiei infecţiilor nosocomiale pe secţii 

 

 

 

  

 Repartiţia infecţiilor nosocomiale pe cauze a fost: 
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- septicemia = 4 

- respiratorii = 12 

- digestive = 179 

- urinare = 17 

- organe genitale = 2 

- cutanate = 1 

- plagă chirurgicală = 4 

-altele = 5 

 

 
 

Fig.16 Repartiţia pe cauze a infecţiilor nosocomiale 

 

 

 
 

Fig. 17 Studiu statistic (comparativ 2014-2016) al evoluţiei infecţiilor nosocomiale pe cauze 
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COMPARTIMENT  IGIENA  ALIMENTAŢIEI  

 

Activităţi specifice de protejare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 

alimentari şi de nutriţie derulate în cursul anului 2016: 

a. Monitorizarea consumului de aditivi alimentari 

Activitatea de monitorizare consumului de aditivi alimentari a avut drept scop 

introducerea mai largă în controlul oficial a monitorizării cantitative a aditivilor utilizaţi în 

produsele alimentare, ca urmare, protejarea populaţiei împotriva efectelor datorate consumului 

inadecvat de aditivi alimentari, depistarea precoce şi înlăturarea sau limitarea factorilor de risc 

pentru sănătatea populaţiei. 

Metodele de analiză elaborate servesc asigurarea şi creşterea calităţii băuturilor şi 

alimentelor controlate, a siguranţei şi securităţii acestora, precum şi protecţia consumatorului. 

 Respectarea normelor în vigoare, care reglementează aditivii alimentari destinaţi 

produselor alimentare pentru consumul uman, este importantă şi necesară în supravegherea 

calităţii alimentelor şi prevenirea riscurilor asupra sănătăţii.  

 Obiectivul metodologiei din anul 2016, a fost de determinarea cantitativă a  grupului de 

aditivi alimentari „E 220-228 Dioxid de sulf - Sulfiţi” din vinuri, produse în România. 

Au fost recoltate în total 5 probe de vinuri liniştite de la producătorii autohtoni de pe raza 

judeţului Vaslui, din vinurile clasificate - conform Hotărârii Guvern nr. 769/2010 cu modificările 

ulterioare Cap.II., Secţiunea 1., art. 22.: 

- 3 probe de vin (Riesling Italian-Alb Sec, vin cu Indicaţie Geografică ,,Dealurile 

Tutovei”, îmbuteliat la origine; Merlot-Roșu Sec, vin cu Indicaţie Geografică ,,Dealurile 

Tutovei”, îmbuteliat la origine şi Fetească Regală-Alb Sec, vin cu Indicaţie Geografică 

,,Dealurile Tutovei”, îmbuteliat la origine, recoltate de la SC Cramele Tutovei SRL; 

- 2 probe de vin (Cabernet Sauvignon - Reverence, vin de origine controlată (DOC-CMD 

Babadag, roșu sec), Casa de Vinuri Huși şi Fetească Albă – Castelul Dintre Vii, vin de origine 

controlată (DOC-CMD Huși, alb sec), Casa de Vinuri Huși, recoltate de la SC Speed SRL Huşi. 

Probele au fost recoltate de către inspectorii sanitari din cadrul Compartimentului de 

control în sănătate publică, DSP Vaslui.  

Probele de vin au fost trimise pentru efectuarea analizelor specificate în metodologie, la 

Laboratorul de încercări fizice, chimice şi microbiologice CRSP Tg.Mureş.   

Metodele de analiză care vor fi elaborate servesc asigurării şi creşterii calităţii băuturilor 

şi alimentelor controlate, a siguranţei şi securităţii acestora, precum şi protecţia consumatorului. 

 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 - 
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datele de identificare al produselor. Datele obţinute au fost transmise la CRSP Târgu Mureş, 

coordonatorul naţional al acestei metodologii.  

Prin analiza cantitativă a aditivilor alimentari „E 220-228 Dioxid de sulf - Sulfiţi” din 

vinuri produse în România, cele 5 produse recolatate de la producătorii autohtoni de pe raza 

judeţului Vaslui, s-au găsit ca fiind conforme, încadrându-se în valorile admise. 

  

b. Studiu de percepţie a populaţiei din grupe de vârstă vulnerabile (ca şi 

consumatori) cu privire la băuturile energizante comercializate în România 

Scopul specific al activităţii a fost acela de a proteja sănătatea populaţiei faţă de posibilul 

risc generat de consumul inadecvat de băuturi energizante iar ca obiective specifice: - studiu de 

percepţie a populaţiei (în cazul grupurilor vulnerabile de consumatori) asupra  consumului de 

băuturi energizante; - identificarea necesităţii instituirii unor norme/atenţionări asupra 

consumului de băuturi energizante; - identificarea necesităţii educării populaţiei în legătură cu 

modul de consum al băuturilor energizante. 

În anul 2016, am participat la acest studiu prin aplicarea unui număr de 20 chestionare de 

percepţie din care: adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani – 10 chestionare; persoane cu 

vârsta > 55 ani – 10 chestionare. Chestionarele au fost transmise coordonatorului naţional de la 

nivelul I.N.S.P Bucureşti. 

 

 c. Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare 

Monitorizarea calității suplimentelor alimentare se bazează pe o metodologie elaborată în 

vederea obținerii de informații necesare pentru raportare la Comisia Europeană. 

În calitate de Stat Membru al Uniunii Europene și România trebuie să monitorizeze pe plan 

național situația suplimentelor alimentare comercializate. Interes prezintă atât ingredientele 

active, adică nutrienții (vitamine, minerale) menționați în Directiva CE/2002/46 cu completările 

ulterioare precum și alte substanțe cu efect nutrițional ori fiziologic. De asemenea, în ultima 

perioadă, se pune accent pe prezența aditivilor în suplimentele alimentare. 

Și pentru că producătorii de suplimente alimentare realizează mai nou produse destinate 

anumitor grupe de populație (copii, gravide, persoane de vârsta a treia, reprezentând populația 

țintă vulnerabilă) monitorizarea acestora pe piața națională reprezintă o prioritate a Ministeului 

Sănătății.  

Activitatea de monitorizare a calităţii suplimentelor alimentare a avut ca obiectiv și 

efectuarea de analize de laborator pentru determinarea concentrației de Pb și Cd, considerate ca 

și contaminanți principali în suplimentele alimentare prelevate, pentru a asigura consumatorilor 

produse sigure provenite fie din producţia autohtonă fie din import. 

În anul 2016 s-au efectuat următoarele activităţi, cuprinse în metodologie: 
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 - identificarea unităţilor de profil suplimente alimentare. Număr unităţi luate în 

supraveghere pentru sinteză, unităţi reprezantative: 5 (4 de distribuţie şi 1 depozit de profil a 

suplimentelor alimentare); 

- prelevarea de către inspectorii sanitari din cadrul DSP, a unui număr 2 probe de 

supliment alimentar: 

- Calcium + D3 (Optisana); 90 g; 1 tub - 20 tablete efervescente, Orange Flavour; produs 

în UE pentru SC Lidl Discount SRL, Sat Nedelea, Comuna Ariceștii Rahtivani, DN 72, județul 

Prahova. 

- Multivitamins (Optisana); 90 g; 1 tub - 20 tablete efervescente, Orange Flavour; produs 

în UE pentru SC Lidl Discount SRL, Sat Nedelea, Comuna Ariceștii Rahtivani, DN 72, județul 

Prahova.  

Probele au fost expediate la Laboratorul Igiena Alimentaţiei şi Nutriţiei din cadrul CRSP 

Timişoara, pentru analiza metalelor grele, Pb şi Cd.  

La catalogarea suplimentelor alimentare în funcţie de categoria de consumatori au fost 

identificate un număr total de 39 produse, din care:  

 – suplimente alimentare cu vitamine și/sau minerale: 8 produse;  

 – suplimente alimentare cu vitamine și/sau minerale cu alte substanțe cu rol fiziologic 

și/sau nutrițional: 13 produse; 

 – suplimente alimentare cu alte substanțe: 18 produse.  

31 suplimente alimentare destinate copiilor; 2 suplimente alimentare destinate sportivilor şi 1 

supliment alimentar pentru gravide. 

 -identificarea aditivilor alimentari din suplimentele alimentare destinate copiilor. Au fost 

identificate 14 produse.  

- instituire de acţiuni corective în caz de non-conformităţi privind ingredientele din 

compoziţia suplimentelor alimentare precum şi non-conformităţi privind concentraţiile de Pb şi 

Cd aflate în urma analizelor.  

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

au fost corespunzătoare, încadrându-se în limitele admisibile. 

     Pentru probele găsite neconforme (nu sunt notificate), Compartimentul de control în 

sănătate publică din cadrul D.S.P. Vaslui, a informat DSP judeaţean pe teritoriul căruia 

funcţionează distribuitorul,  iar pe plan local a iniţiat acţiuni corective prin atenţionarea celor 

care comercializează aceste produse, asupra respectării legislaţiei în vigoare, cu interzicerea de a 

se mai aproviziona şi de a mai comercializa astfel de produse. 
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d. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii 

Iradierea alimentelor face parte din metodele neconvenţionale de conservare a alimentelor 

şi reprezintă tratarea alimentelor cu radiaţii ionizante, implicând expunerea la cantităţi de energie 

controlate, pentru un timp specific fiecărui aliment, pentru obţinerea anumitor obiective.  

Ministerul Sănătăţii autorizează introducerea pe piaţă a produselor alimentare tratate cu 

radiaţii şi elaborează reglementări proprii de autorizare şi control cu privire la introducerea pe 

piaţă a acestor produse.  

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

supravegherea comercializării pe piaţa naţională de desfacere, a produselor alimentare (inclusiv a 

ingredientelor) tratate cu radiaţii ionizante, în vederea respectării legislaţiei comunitare şi 

naţionale din domeniu, pentru asigurarea securităţii alimentare şi protejarea consumatorilor.  

Ca obiectiv general s-a urmărit supravegherea produselor alimentare (inclusiv a 

ingredientelor) tratate cu radiaţii ionizante, în special a celor importate din ţări terţe şi 

comercializate pe piaţa de desfacere a României, iar ca obiectiv specific, verificarea respectării 

prevederilor legale în vigoare referitoare la etichetarea produselor alimentare supuse 

tratamentului cu radiaţii ionizante şi detectarea iradierii la unele produse alimentare de pe piaţa 

românească, importate din ţări terţe. 

În acest scop au fost catagrafiate unităţile de desfacere mari, gen supermarket-uri. A fost 

efectuată verificarea etichetării pentru un număr de 145 produse alimentare. S-au verificat prin 

sondaj, următoarele categorii alimentare: plante aromatice uscate, condimente, ingrediente 

vegetale uscate, suplimente alimentare vegetale (care pot conţine ingrediente iradiate), provenite 

din import. S-a verificat dacă pe etichete există menţiunea tratamentului de iradiere: “iradiat” sau 

“tratat cu radiaţii ionizante”. Nu au fost găsite produse cu această menţiune, pe etichetă. 

 Au fost prelevate de către inspectorii sanitari din cadrul DSP, un număr de două probe de 

condiment:  

- Piper boabe – plic 17g (3 plicuri X 17 g). Producător:  Fuchs Condimente RO SRL, 

Curtea de Argeş, România. Ţara de origine a produsului: Vietnam. 

 - Muștar boabe – plic 20g (3 plicuri X 20 g). Producător: Fuchs Condimente RO SRL, 

Curtea de Argeş, România. Ţara de origine a produsului: Rusia. 

Boia de ardei iute, ţara de origine a produsului Brazilia şi Piper negru măcinat, ţara de origine a 

produsului Vietnam. Probele au fost expediate la Serviciul Chimie şi Radioactivitate din cadrul 

Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară Bucureşti.  

Rezultatele analizelor privind detecţia iradierii au arătat că probele au fost 

corespunzătoare (negative), cu rezultatele: ambele eşantioane neiradiate. 
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e. Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe 

Metodologia pentru Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte 

substanţe a avut ca obiectiv general:  

- obţinerea datelor necesare pentru raportare; 

- notificarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe aflate pe piaţa autohtonă 

– respectarea legislaţiei în vigoare. 

  Activităţile desfăşurate au avut drept scop: 

- identificarea de noi alimente cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe existente pe piaţa 

autohtonă;  

- catalogarea alimentelor cu adaos pe categorii;  

- consemnarea cantităţilor de vitamine, minerale şi alte substanţe adăugate;  

- verificarea pe site-ul MS dacă alimentele identificate şi catalogate sunt notificate pentru a 

depista prezenţa pe piaţa din România a unor asemenea produse fără notificare;  

- tabelarea datelor şi transmiterea lor la CRSP Timişoara. 

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 49 de produse diferite, din care: 19 produse de 

cereale şi produse pe bază de cereale; 25 sucuri carbonatate şi 5 produse de lapte şi lactate. 

         - instituire de acţiuni corective pentru non-conformităţi  (alimente cu adaos, fără notificare); 

         - raportare la CRSP Timişoara a rezultatelor  obţinute după iniţierea acţiunilor corective. 

Tabelul a fost transmis Compartimentului de control în sănătate publică din cadrul D.S.P. 

Vaslui, iar pentru probele găsite neconforme (fără notificare), au informat DSP judeaţean pe 

teritoriul căruia funcţionează distribuitorul,  iar pe plan local a iniţiat acţiuni corective prin 

atenţionarea celor care comercializează aceste produse, asupra respectării legislaţiei în vigoare, 

cu interzicerea de a se mai aproviziona şi de a mai comercializa astfel de produse. 

 

f. 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 ca obiectiv 

general, suplimentarea aportului de iod din alimentaţia omului.  

Iodul este un oligoelement necesar la funcționarea normală a glandei tiroide, intervenind 

în sinteza hormonilor tiroidieni (T4 tetraiodotironina si T3 triiodotironina). Acești hormoni au un 

rol "cheie" în metabolismul celular, în procesul de creștere și diferențiere a tuturor organelor și în 

particular a creierului. Etapa hotăratoare a dezvoltării creierului la specia umană este 

reprezentată de viața fetală și primii 3 ani post-natali. Deficitul iodat în această perioadă critică 
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produce alterări ireversibile în dezvoltarea creierului, consecința clinică fiind retardul mintal, cu 

forma extremă de manifestare cretinismul tiriodian. 

Deci, se impune de departe un aport corespunzator de iod, aport care trebuie să provină în 

mare parte din alimente deoarece s-a demonstrat ca 80-90% din iodul necesar organismului 

provine din alimente, restul fiind adus de apa potabilă și chiar de aer în unele zone cu aerosoli de 

iod. 

Încă din anul 1950 s-a demonstrat că deficitul de iod reprezintă o problemă de sănătate 

publică și în România, ca dealtfel în multe alte țări europene și din lume. Din experiența țărilor 

din Europa de Vest s-a dovedit că sarea este cel mai comod și mai eficient “vehicul” pentru 

aportul de iod în organism, având la bază mai multe considerente, și anume: 

- este consumată într-o cantitate relativ uniformă în tot cursul anului; 

- este folosită continuu în alimentația omului; 

- echipamentul și tehnologia tratării sării cu iod sunt destul de simple; 

- iodul nu modifică gustul, culoarea sau aroma sării; 

- costurile nu sunt foarte crescute. 

Pentru a nu-și pierde iodul, sarea trebuie să fie cât mai pură, să se păstreze în spații uscate 

și răcoroase și să se consume în perioada termenului de valabilitate. 

Așa se justifică apariția legislației în acest domeniu încă din anii 1950-1960 când s-a 

reglementat distribuirea obligatorie de sare iodată în 30 de județe din România, declarate 

gușogene (printre care și județul Vaslui). 

Activitatea de monitorizare s-a desfășurat 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 pentru un număr de 40 de probe de sare iodată. Probele de 

sare iodată au fost analizate pentru determinarea conţinutului de iodat de potasiu (KIO3) din sare 

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

Fetești. Din totalul celor 40 de probe de sare iodată analizată, au fost găsite ca 

necorespunzătoare, cu un conţinut mediu de iod sub concentraţia admisă, un număr de patru 

probe analizate (2 în trim. I şi 2 în trim. III 2016). 

 Pentru probele neconforme, atat in ceea ce priveste etichetarea, cât şi  conţinutul mediu 

de iod exprimat în mg KIO3/ kg, inspectorii sanitari din cadrul compartimentului de control în 

sănătate publică, au trimis notificări la DSP-urile judeţene pe teritoriul cărora funcţionează 
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ambalatorii, importatorii şi distribuitorii de sare iodată, comercializată pe teritoriul judeţului 

nostru. 

g. Evaluarea valorii nutritive a alimentelor 

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

evaluarea conţinutului de zaharuri în anumite alimente de larg consum, în vederea aplicării unor 

măsuri de corecţie, având ca beneficiari populaţia României.  

Din perspectiva măsurilor prioritare trasate de OMS şi Comisia Europeană în scopul 

reducerii bolilor necomunicabile, scăderea 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. Zaharurile se asociază şi cu incidenţa ridicată a cariilor dentare, care, deşi pot 

părea o problemă minoră, scad calitatea vieţii în mod substanţial şi pot conduce, prin edentaţie, la 

un handicap social important.  

Evaluarea conţinutului de zaharuri în anumite produse în care există zaharuri, dar nu într-

un mod evident pentru consumator, poate constitui premiza elaborării unor măsuri legislative 

(acte comunitare, acte naţionale), prin stabilirea unui nivel - limită dincolo de care produsele 

respective să nu poată fi puse pe piaţă sau să nu fie comercializate. 

Au fost prelevate de către inspectorii sanitari din cadrul DSP Vaslui, un număr de două 

probe de produse cu zaharuri adaugate:  

- Prăjitură cu cremă de ciocolată (Chocolate filling, Barni), 30 g; 

- Prăjitură ,,Măgura” cu rom, 35g.                                       

Analizarea probelor s-a făcut la Laboratorul de Analiza Alimentelor din cadrul Direcţiei 

de Sănătate Publică Buzău.  

Rezultatele analizelor pentru cele trei probe de produse cu zaharuri adaugate, au arătat că 

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

 

 h. Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinaţie       

nutriţională specială 

Unanim recunoscut este faptul că alimentația este cea care generează sănătatea sau bolile. 

De aceea se pune atâta accent pe alimentația sănătoasa care să includă  de la nou născuți până la 

copii mici, respectiv la adulți  toți nutrienții  necesari unei creșteri și dezvoltări armonioase, 

datorită faptului că am devenit mai conștienți și mai atenți la valoarea energetică și nutritivă a 

hranei noastre. 
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Există la ora actuală din ce în ce mai multe studii care arată că varietatea 

simptomatologiei se datorează poluării,  alimentației deficitare sau chiar a uneia greșite. 

Neîndoielnic, a mânca sănătos este calea către o viață sănătoasă. 

Produsele  alimentare supuse analizei  riscului chimic și bacteriologic sunt alimentele cu 

destinaţie nutriţională specială - care, prin compoziţia lor specială sau prin procesul de 

prelucrare, se disting în mod evident de produsele alimentare destinate consumului normal, au o 

compoziţie corespunzătoare scopurilor nutriţionale pretinse, cum ar fi satisfacerea cerinţelor 

nutriţionale ale anumitor categorii de persoane cu dereglări ale proceselor digestive sau 

metabolice ori aflate în condiţii fiziologice speciale, ale sugarilor sau copiilor mici sănătoşi, şi 

care sunt comercializate într-o formă adecvată destinaţiei lor. 

Produsele alimentare cu destinaţie nutriţională specială propuse pentru consumul uman 

trebuie să satisfacă necesităţile fiziologice  în substanţele nutritive necesare şi în energie, să fie 

inofensive, să nu conţină contaminanţi, microorganisme şi alte organisme şi substanţe biologice 

în cantităţi care să depăşească valorile-limită stabilite în regulile şi în normele sanitare, să nu 

prezinte în alt mod pericol pentru organismul uman, să fie produse şi plasate pe piaţă în condiţii 

de igienă adecvate, conform reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile. Valoarea nutritivă 

indicată a produsului alimentar propus pentru consumul uman trebuie să corespundă valorii 

nutritive reale a acestuia şi să nu inducă în eroare consumatorul.  

Problema siguranţei alimentare capătă noi valenţe pe fondul manifestării fenomenului 

globalizării, în condiţiile dezvoltării comerţului cu produse agroalimentare. Aceste aspecte ne 

conştientizează de faptul că este din ce în ce mai dificilă asigurarea inocuităţii alimentare, care 

inevitabil se repercutează asupra stării de sănătate a populaţiei. O abordare corectă a siguranţei 

alimentare presupune, de fapt, coresponsabilizarea tuturor verigilor implicate în obţinerea de 

produse de calitate şi sigure.  

 Activitatea de evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinaţie 

nutriţională specială, 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 iar ca obiectiv general 

monitorizarea  oficială, eficientă, a alimentelor cu destinaţie nutriţională specială care să 

definească conformitatea/neconformitatea produselor cu prevederile art.1 alin (2) şi informaţiile 

prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a) din Ord. MSF 387/2002 cu modificările şi completările 

ulterioare în vederea realizării unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii publice,deziderat al 

legislaţiei şi acţiunilor în domeniul produselor alimentare (conform Regulamentului  CE nr. 

178/2002). 

 Alimentele cu destinaţie nutriţională specială (ADNS) nu trebuie să conţină substanţe 

chimice sau microorganisme în cantităţi care prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea 
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umană. Libera circulaţie a ADNS sigure şi sănătoase contribuie la sănătatea şi bunăstarea 

cetăţenilor precum şi la interesele lor sociale şi economice motiv pentru care restricţionarea pe 

cât posibil a nitraţilor, metalelor grele, pesticidelor în produsele  destinate sugarilor şi copiilor de 

vârstă mică  se face prin nivelurile stabilite de legislaţie, la cel mai mic nivel rezonabil. 

 Activităţile desfăşurate la nivelul DSP judeţean au constat în recoltarea (de către 

inspectorii sanitari din cadrul DSP Vaslui) şi trimiterea spre analiză a probelor de ADNS, la 

laboratoarele din cadrul CRSP-urilor, după cum urmează: 

 - la CRSP Iaşi, Laboratorul de Igiena Alimentaţiei şi Nutriţiei:  

 - 2 probe pentru determinările de  Listeria monocytogenes, Enterobacter sakazakii și 

Salmonella,  Aptamil cu Pronutra, lapte de început premium,  1 cutie x 800 g și Nestle, NAN 

Sensitive, 2 cutii x 500 g. Rezultatele analizelor au arătat că probele au fost corespunzătoare, 

încadrându-se în limitele admisibile, conform Regulamentelor (CE) 2073/2005 şi 1441/2007. 

- 1 probă pentru determinarea nivelului de Micotoxine, Aptamil cu Pronutra, lapte de 

început premium,  2 cutii x 800 g. Rezultatele analizelor au arătat că proba a fost 

corespunzătoare, încadrându-se în limitele admisibile, conform Regulamentului CE nr. 

1881/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

 - 1 probă pentru determinarea nivelului de pesticide: Nestle, 8 Cereale cu Fructe, 2 cutii 

x 250 gr.; Rezultatele analizelor (valorilor determinate), au fost găsite sub limita valorilor 

maxime admise conform Ord. 1764/2007. 

- 2 probe pentru determinarea conţinutului de metale grele Pb, Cd, Al, Hg şi Sn: Milupa 

milumil 1, de la naștere 1 cutie x 300 gr. şi Cereale Griș cu Lapte și Fructe, 1 cutie x 200 gr. 

Rezultatele analizelor au arătat că probele au fost corespunzătoare, încadrându-se în limitele 

admisibile, conform Regulament CE nr. 1881/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

- 1 probă pentru determinarea nivelului de PAH benzo(a)piren: Cereale Orez, 1 cutie x 

175 gr. Rezultatul analizei au arătat că proba a fost corespunzătoare, încadrându-se în limitele 

admisibile, conform Regulament CE nr. 1881/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

- 1 probă pentru determinarea nivelului de Nitraţi şi Nitriţi (din alimente pe bază de 

cereale prelucrate, Nestle 8 Cereale). 

  

i. Metodologia de supraveghere a focarelor de TIA, 2015 – 2016 

 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. 
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 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 2016, pe teritoriul judeţului Vaslui s-au înregistrat două episoade de 

toxiinfecţie alimentară, focare colective, în mediul rural. 

Distribuţia cazurilor de toxiinfecţii alimentare: 

Anul 

2016 

Număr persoane Agentul 

etiologic 

Investigaţii de 

laborator 

Grupa de vârstă 

(bolnavi) 

la risc bolnavi spitalizaţi bolna

vi 

alim

ent 

0-4 

ani 

4-15 

ani 

15-

60 

ani 

Peste 

60 

ani 

Tr. I - - - - - - - - - - 

Tr. II 73 44 38 Escherichia 

Coli; 

Enterococus 

spp; 

Salmonella 

spp. 

34 17 2 27 14 1 

Tr. III - - - - - - - - - - 

Tr. IV - - - - - - - - - - 

Total 

an 

73 44 38  34 17 2 27 14 1 

 Au fost efectuate investigaţii de laborator:  

- de la bolnavi 34 probe din care 17 examene coprobacteriologice cu rezultate pozitive, iar 3 

examene lichid de vărsătură cu rezultate pozitive;  

- din alimente (19 probe din care 8 pozitive) şi din mediu (9 probe din care 4 pozitive). 

Datele din focarele TIA au fost înregistrate prin  ancheta epidemiologică în focar și 

raportate prin intermediul fișelor de raportare tip OMS pentru declararea  focarelor TIA, de către 

D.S.P. Vaslui, la Institutul Național de Sănătate Publică București. 

În vederea elaborării unor programe eficiente de promovare a sănătății în rândul 

populației, cu scop final de îmbunătățire a stării de sănătate, au fost întreprinse acțiuni cu scopul 

de a evidenția practicile neigienice în rândul populației (familie sau unități de alimentație 

publică)  privind  achiziționarea, păstrarea, pregătirea, consumul  și depozitarea  alimentelor.  

  

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

Caracteristica principală a materialului ce vine în contact cu produsul alimentar, pentru 

păstrarea calităţii şi securităţii alimentului, este stabilitatea sa faţă de produsul cu care vine în 
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contact. Inerţia sau stabilitatea chimică se exprimă prin migrarea de componenţi din ambalaj în 

produs, în cantităţi care să nu prezinte un pericol pentru sănătatea omului şi să nu cauzeze 

modificări ale compoziţiei produsului sau ale proprietăţilor sale organoleptice. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului 10/2011/UE, materialele ce vin în contact 

cu alimentele nu trebuie să cedeze constituenţi (= “migrare globala“) fără a depăşi o anumită 

valoare. 

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

avut ca obiectiv general monitorizarea contaminanţilor din alimente (contaminanţi ce pot proveni 

de la materiale ce vin în contact cu produsele alimentare), conform prevederilor legislatiei 

nationale armonizate la Directivele EC in domeniu si a Regulamentului Comisiei nr. 10/2011 din 

14 ianuarie 2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu 

produsele alimentare. 

  Beneficiarii acestei activităţi îl reprezintă în primul rând populaţia României, evaluarea 

factorilor de risc ce pot proveni din materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele 

conducând în final la protejarea sănătăţii acestora.  

 În cursul anului 2016 s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

- monitorizarea obiectelor din ceramică, emailate şi din inox, ce vin în contact cu produse 

alimentare pentru determinări de metale cu potenţial toxic, plumb, cadmiu cupru şi crom iar 

pentru vasele emailate şi cele de inox determinarea de zinc şi mangan; 

- evaluarea migrării globale de componenţi pentru obiectele din material plastic care vin în 

contact cu alimentele grase.  

 Pentru monitorizarea obiectelor din ceramică, emailate şi din inox şi evaluarea migrării 

globale de componenţi, inspectorii sanitari din cadrul Compartimentului de control în sănătate 

publică, D.S.P. Vaslui, au recoltat un număr de 4 probe: 

- 1 probă de obiect din ceramică (4 obiecte identice), pentru determinarea nivelurilor de 

plumb, cadmiu, cupru şi crom; 

- 1 probă de obiect din inox (4 obiecte identice), pentru determinarea nivelurilor de 

plumb, cadmiu, cupru, crom şi yinc. Probele de obiecte din ceramică şi inox au fost prelevate în 

cursul lunii mai, fiind trimise pentru analiză la Laboratorul de Chimia şi Microbiologia Mediului 

şi Alimentului din cadrul CRSP Bucureşti. Rezultatul analizelor au arătat că probele au fost 

corespunzătoare, cu valori sub limita de detectie, privind obiectele din  ceramică şi inox, 

destinate să vină în contact cu produsele alimentare. 

- 2 probe de material plastic (1 probă de material plastic care se poate umple şi 1 probă de 

material plastic flexibil), pentru determinarea migrării globale de componenţi. Verificarea 

migrării globale din materiale în contact cu alimentul (obiectele din materiale plastice), s-a 

efectuat la DSP Ialomiţa, Laboratorul de Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică Feteşti. 
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 Concluziile analizelor de laborator au arătat că probele sunt corespunzătoare, încadrându-

se în limitele de migrare globală, conform Regulamentului (UE) Nr. 10/14.01.2011, privind 

materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare. 

  

 

COMPARTIMENT IGIENA MEDIULUI 

 

Activităţi specifice de protejare a sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate 

factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă derulate în cursul anului 2016: 

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 de diagnostic şi investigare 

în sănătate publIcă 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: 697 

- număr analize fizico-chimice: 3063 

- număr analize bacteriologice: 1911 

- număr analize necorespunzătoare: 28 (la indicatorii: 2 Aluminiu, 22 Clor rezidual 

liber la capăt de reţea, 2 Bacterii coliforme; 1 Escherichia Coli, 1 Enterococi) 

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

publice (fântâni, cişmele, puţuri, izvoare captate) şi din sisteme centralizate locale. 
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b). Apa potabilă distribuită în sistem centralizat în mediul rural (ieşire staţie de tratare + capete 

de reţea) 

-    număr probe recoltate : 560 

- număr analize fizico-chimice : 3912 

- număr analize bacteriologice : 1524 

-   număr analize necorespunzătoare : 564 (la indicatorii : 195 Clor rezidual liber și total ,  89 

Amoniu, 32 Nitriţi 21 Nitraţi, 4 Oxidabilitate, 16 Duritate, 25 Turbiditate, 3 Cloruri, 21 

Organoleptic, 9 NTG la 22o C, 5 NTG la 37o C, 63 Bacterii coliforme, 43 Escherichia Coli, 38 

Enterococci) 

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

-    număr probe recoltate : 68 

- număr analize fizico-chimice : 467 

- număr analize bacteriologice : 141 

-   număr analize necorespunzătoare : 78 (la indicatorii : 7 Amoniu, 2 Nitriţi, 16 Nitraţi, 2 

Oxidabilitate, 19 Duritate,  8 Turbiditate, 4 Organoleptic, 8 Bacterii coliforme, 6 Escherichia 

Coli, 6 Enterococi) 

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

-    număr probe recoltate : 295 

- număr analize fizico-chimice : 2371 

- număr analize bacteriologice : 714 

-  număr analize necorespunzătoare : 508 (la indicatorii: 45 Amoniu, 6 Nitriţi, 116 Nitraţi, 35 

Turbiditate, 7 Oxidabilitate, 31 Duritate, 17 Conductivitate, 1 pH, 3 Cloruri, 25 Organoleptic, 90 

Bacterii coliforme, 67 Escherichia Coli, 65 Enterococi) 

În  anul 2016, în judeţul nostru nu s-au înregistrat episoade de epidemie hidrică prin apa 

potabilă. 

2. Evaluarea calităţii apei de îmbăiere 

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

sănătatea  populaţiei prin prevenirea îmbolnavirilor asociate factorilor de risc determinanţi din 

mediu, conform metodologiei specifice acestei activităţi. 

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

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

program, situaţia analizelor efectuate prezentându-se astfel în conformitate cu H.G. 459/2002: 

- Număr total probe de apă prelevate: 6 

- Număr analize fizico-chimice: 54 

- Număr analize bacteriologice: 18 
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- Număr analize necorespunzătoare la parametri fizico-chimici: 6 (la indicatori: 6 - culoare 

şi transparenţă). 

- Număr analize necorespunzătoare la parametri bacteriologici: 

Bacterii coliforme - 0 prin raportare la valorile de referinţă 

                              - 0 prin raportare la valorile obligatorii 

E.coli                     - 0 prin raportare la valorile de referinţă 

                              - 0 prin raportare la valorile obligatorii 

Enterococ              - 0 prin raportare la valorile  de referinţă 

                              - 0 prin raportare la valorile obligatorii 

 

Datorită calităţii necorespunzătoare – culoare verzuie persistentă – apa din Lacul Prodana nu a 

mai fost folosită pentru scăldat, puţinii utilizatori ai zonei s-au limitat la activităţi recreative cum 

ar fi mersul cu hidrobicicleta, expunerea la soare, pescuit, etc. 

Pe teritoriul judeţului, în anul 2016, au funcţionat 12 piscine  în sistem privat, care  au fost 

supravegheate în conformitate cu normele sanitare, pe perioada  sezonului de îmbăiere Iunie – 

August 2016. 

Determinarea parametrilor s-a realizat conform prevederilor Ord. M.S. Nr.119/2014, art. 66 

(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: 45 

- Număr analize fizico-chimice: 133 

- Număr analize bacteriologice: 225 

- Număr analize necorespunzătoare: 42 (la indicatori: 3 pH; 27 Clor rezidual liber; 1 NTG 

la 370 C;  2 E. coli; 1 Enterococ și 8 Pseudomonas aeruginosa). 

În sezonul 2016 nu s-au înregistrat cazuri de îmbolnăvire sau accidente datorate calităţii 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 2016: 4 la o populaţie 0-1 an în mediul rural de 8937 
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Distribuţia cazurilor de methemoglobinemie: 

  

 

  

 

  

 

Date privind sursa de apă (fântâni): 

Fântâna Adâncimea Protejată sanitar 

individuală publică 0-10 m 10-20 m peste 20 

m 

DA NU 

1 3 2 2 0 2 2 
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- date de laborator : 

Examen chimic Examen bacteriologic 

Nitraţi Nitriţi E. coli Enterococ 

0-50 

mg/l 

51-100 

mg/l 

101-500 

mg/l 

>500 

mg/l 

0-0,5 

mg/l 

>0,5 

mg/l 

0/cm³ >0/cm³ 0/cm³ >0/cm³ 

0 0 4 0 4 0 0 4 0 4 

 

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 INSP Bucureşti, pentru efectuarea analizei a 11 

metale pentru  sortimentul îmbuteliat „Adio sete”. 

 

5. Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de 

aprovizionare mici. 

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 selectarea şi prelevarea de probe din 26 de sisteme care  

furnizează apă în sistem centralizat în localități cu o populație mai mică sau egală cu 10000 

locuitori, completerea fişelor de caracteristici pentru sistemele selectate, recoltarea celor 26 de 

probe pe trimestrul II şi III, confom metodologiei, completarea fişelor de prelevare, depozitare şi 

transport către CRSP Iaşi, pentru efectuarea analizelor şi  transmiterea datelor la CRSP Cluj. 

Situaţia analizelor efectuate de către laboratorul CRSP Iași se prezintă astfel: 

- Număr total probe de apă prelevate: 26 

- Număr analize fizico-chimice: 286 

-   Număr analize necorespunzătoare: 25 - la indicatorii: 12 Amoniu, 2 Azotați, 1 Turbiditate, 2 

Fier, 7 Mangan. 

În cadrul proiectului s-a efectuat colectarea de date pentru aprovizionările mici de apă 

potabilă/2015 cu completarea anexei I – Machete pentru culegerea de date necesare întocmirii 

raportului național privind aprovizionările mici de apă potabilă/2015, culegerea de date pentru 68 

de sisteme de aprovizionare din CAT 1 existente în județ, în vederea înscrierii lor în Registrul 
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Național al sistemelor mici de apă potabilă prin completarea anexei II – Chestionar pentru 

colectarea de informații privind sistemele mici de apă potabilă și trimiterea acestora la CRSP 

Cluj. 

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

şi a aerului interior în instituţiile publice. 

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

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

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

mortalitate pentru oraşul reşedinţă de judeţ. 

7. Impactul schimbărilor climatice asupra sanătăţii populaţiei. 

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

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. 

 

Distribuţia cazurilor de intoxicaţii: 
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În anul 2016  nu s-au înregistrat 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 8 unităţi spitaliceşti  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 

- Serviciul Județean de Urgență Vaslui 

- Centrul de Transfuzie Sanguină Bîrlad 

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

îndeplinirea fiecărei acţiuni. 
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10. Evaluarea manifestărilor de tip alergic şi a factorilor de risc asociaţi din mediul de viaţă 

şi muncă. 

Activitatea s-a desfăşurat conform metodologiei prin completarea a 50 de chestionare “ 

Manifestări alergice”, în perioada Mai - Iulie 2016, în mediul urban, pe grupe de vârstă 10-11 

ani, 17-18 ani, 20-59 ani şi peste 60 ani şi trimiterea acestora la INSP Bucureşti. 

11. Aprovizionarea cu apă, sanitația și helmintiazele transmise prin sol la copiii 

instituționalizați. 

Ținând cont de faptul că există diferențe semnificative din punct de vedere al asigurării 

condițiilor de sanitație de la un județ la altul și chiar de la o localitate la alta în cadrul aceluiași 

județ, identificarea particulară a locurilor unde trebuie aplicate măsuri profilactice, 

supravegherea și reducerea morbidității prin helmintiaze transmise prin sol la copii s-a 

concretizat prin obiective specifice precum: evaluarea numărului de îmbolnăviri prin 

completarea fișei de date corespunzătoare/ județ, aplicarea unui număr de 30 de chestionare 

completate de părinții copiilor cu vârsta cuprinsă între 1-4 ani și 5-14 ani, instituționalizați într-o 

locație din mediul rural care nu beneficiază nici de alimentare cu apă potabilă, nici de canalizare 

în sistem centralizat și transmiterea acestora la INSP București. 

12. 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 220 în  anul 2016. 

 

 

COMPARTIMENT  IGIENA  COLECTIVITĂŢILOR  DE  COPII  ŞI  TINERET 

 

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

colectivităţile în anul şcolar 2015 – 2016, astfel: 

 

 TOTAL CRESE GRADINITE SCOLI 

GENERALE 

SCOLI  DE ARTE SI 

MEMESERII,  

PROFESIONALE 

LICEE UNITATI 

SCOLARE 

SPECIALE 

URBAN  112 3 57 26 3 19 4 

COPII 37952 235 6248 15248 1482 14354 385 
RURAL 516 0 277 228 5 6 0 

COPII 39352 0 9462 28435 594 861 0 

TOTAL 628 3 334 254 8 25 4 

TOTAL 

COPII 77304 235 15710 43683 2076 15215 385 

 
Activităţi: 

1. Instruire şi formare profesională 

           Instruirea şi lansarea metodologiilor şi a activităţilor pentru anul 2016  la nivel de 

judeţ, cu participarea cadrelor medicale din cabinetele preşcolare şi şcolare din judeţ.  
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2.  Monitorizarea şi inspecţia condiţiilor de mediu din unităţile pentru copii şi tineri 

➢ Expertizarea condiţiilor de mediu pentru avizarea şi autoriarea sanitară a 

funţionării colectivităţilor de copii şi tineri. 

          Anul acesta au  fost efectuate 153 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 “Ștefan cel Mare”  loc. Vaslui - examinaţi 

108 elevi   (învăţământ în două schimburi / 945 elevi înscrişi) şi Liceul teoretic „ Ion Mincu ” 

loc. Vaslui -121 elevi ( învăţământ în două schimburi /1241 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 i-temi 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. 

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) 
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      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  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 2015-2016 în cadrul examenului de bilanţ, 

după metodologia elaborată de INSP Bucureşti în toate colectivităţile de pe teritoriul 

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

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

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

profesională). Rezultate: 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 preşcolarilor şi elevilor în anul şcolar 2015-2016 după 

metodologia elaborată de INSP Bucureşti, în toate colectivităţile din judeţ. 

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

ani, pe mediul urban şi rural. 

La un număr de 76717 de copii din toate colectivitaţile au fost dispensarizate un număr de 

5314 afecţiuni din care: 1002 vicii de refracţie, 364 retard psihic şi intelect de limită, 311 

spasmofilii, 249 obezitate de origine neendocrină, 216 tulburări de vorbire, 161 astm bronşic, 

128 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 2015-2016 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 30428 copii, reprezentând 91% din totalul copiilor înscrişi în colectivităţi 

(copiii preşcolari, elevii din clasele a-I-a, IV-a, VIII-a, XII-a anul II profesională). 
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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= 76984/ examinaţi  62476/cazuri 

depistate 158 

- După vacanţa de Paști: Nr. copii înscrişi= 76814/ examinaţi = 60589 /cazuri 

depistate 318 

- După vacanţa de vară: Nr. copii înscrişi= 76749 /examinaţi 64214 / nr.cazuri 

depistate 171 

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

- Rămân în evidenţă după recontrol 11% 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. 

 

 
COMPARTIMENT  MEDICINA  MUNCII 

 

În cursul anului 2016 au fost efectuate determinări de noxe la locurile de muncă la un 

număr de 63 de unităţi, dintre care  4 unităţi care lucrează în condiţii de muncă deosebite. 

Cercetarea condiţiilor de muncă, în scopul identificării  riscurilor profesionale pentru 

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

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

Astfel, s-au făcut următoarele determinări fizice: 

- determinări zgomot 31, din care 5 necorespunzătoare; 

- microclimat 12 determinări,  0 (zero) necorespunzătoare; 

- iluminat 6 determinări, 0 (zero) necorespunzătoare. 



66 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35

determinari fizice

Serie1

Serie2

Serie3

Serie4

 

 De asemenea, pentru  determinările biologice au fost recoltate un  număr de 1539 probe, 

astfel: 

- aeromicrofloră  499 probe; 

- spălături suprafeţe 1007 probe; 

- spălături de mâini 30 probe. 

 

 

 

 Menţionăm că în urma prelucrării acestor probe, în majoritatea  unităţilor la care au fost 

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

analizat un număr de 23 de rapoarte de evaluare  stabilindu-se încadrarea acestora în 

recomandările privind acordarea concediului pentru risc maternal. 

 În urma controlului medical periodic efectuat de medicii de medicina muncii 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, hipoacuzii, alergodermii, afecţiuni osteo-musculo-articulare, tulburări de 

vedere, varice hidrostatice, diabet zaharat, afecţiuni neuro-psihice, afecţiuni respiratorii cronice, 

conjunctivite, etc. 

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

locuri de muncă în condiții deosebite.  

 În cadrul Programului Național de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de 

viaţă şi muncă s-au desfaşurat urmatoarele activitaţi: 

- ”Identificarea și evaluarea factorilor de risc ocupaţionali în unități spitalicești şi aprecierea 

impactului acestora asupra stării de sănătate a angajaților în scopul propunerii de măsuri 

preventive adecvate”; 

- “Managementul stresului pentru locuri de muncă sănătoase - cuantificarea nivelului de stres 

ocupațional și influența acestuia asupra comportamentului socio-profesional la personalul expus 

la solvenți cu efect neuropatic” 

-“Evaluarea expunerilor profesionale la solvenți cu efect neuropatic (n-hexan)”; 

-“Metodologia de supraveghere a efectelor asupra sănătății asociate expunerii profesionale la 

agenții  cancerigeni”; 

- “Monitorizarea incidenței bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boală 

profesională”; 

-“Bolile profesionale în activități care conduc la suprasolicitare musculoscheletală”; 

-“Expunerea  profesională la radiaţii ionizante in Romania”. 

 Rezultatele acestor acțiuni au fost centralizate și raportate către C.R.S.P. Iaşi și/sau 

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. 1014/2015. 
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COMPARTIMENT EVALUAREA ŞI PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII  

 

Activitățile în cadrul compartimentului se desfășoară conform strategiei naționale și 

nevoilor locale, precum și directivelor Organizației Mondiale a Sănătății, conform Calendarului 

Sănătății OMS. 

Grupurile țintă cu care se lucrează sunt diferite: preșcolari, elevi de la clasa 0 până la 

clasa a XII-a, adolescenți, femei de vârstă fertilă, femei însărcinate, părinți, persoane de vârstă a 

III-a, cadre didactice, personal medical, grupuri profesionale, etc. 

Activitățile de Promovare a Sănătății se desfășoară adaptat temei și grupului țintă. În 

funcție de aceste aspecte, se poate lucra cu: desene, colaje,  aviziere, eseuri, concursuri de 

cunoștințe, ore de Educație pentru Sănătate, jocuri, povești, campanii de stradă, diferite 

măsurători ale parametrilor (greutate corporală, tensiune arterială, puls, glicemie), lucrul cu 

voluntari, etc. 

Promovarea Sănătății și Educația pentru Sănătate lucrează în parteneriat cu diferite 

instituții. Instrumentele și materialele de lucru folosite sunt din aria audio-video. La nivelul 

Compartimentului  există și o activitate permanentă de creație care este ilustrată de materialele 

informative și educative concepute și distribuite grupurilor țintă. Există o colaborare cu mass-

media, se organizează periodic conferințe de presă. Activitățile se desfășoară în cadrul 

Programului Național V. 

În anul 2016, activitățile de Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate au 

însemnat: campanii de informare-educare-comunicare pe temele propuse, conform Calendarului 

OMS, activități cu grupurile țintă. Principalele activități s-au desfășurat în instituțiile de 

învățământ, cabinete medicale individuale, instituții private, instituții publice, stradă, policlinici, 

spitale, complexe comerciale, etc. 

În acest an s-au elaborat din fondurile Programului Național V un număr de 3722 

materiale informaționale și educaționale pe diferite teme: stil de viată sănătos (în funcție de 

sezon și de grupul țintă, dar și de particularități ale momentului), prevenirea îmbolnăvirilor, 

mișcarea, alimentația sănătoasă, prevenirea obezității, prevenirea cancerului mamar și de col 

uterin, dar și prevenirea altor tipuri de cancere, creșterea longevității, sănătate mentală, sănătate 

emoțională, prevenirea fumatului și renunțarea la fumat, prevenirea consumului excesiv de 

alcool, prevenirea consumului de droguri, prevenirea stresului, metode contraceptive, igienă 

școlară, prevenirea hepatitelor și a tuberculozei, etc. 

În anul 2016 s-au desfășurat 25 de campanii locale prin 447 de activități și 5 campanii 

naționale prin 95 activități de educare, comunicare și informare, date reprezentate grafic pe 

trimestre mai jos: 
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Au fost implicate 73 unități de învățământ din oraș și județ, cabinete medicale 

individuale, spitale, unități private și publice, dar și ONG-uri, astfel fiind formați 21744 de 

beneficiari din care 6763 fiind preșcolari și elevi din clasele 0 – XII , acest lucru fiind reprezentat 

grafic pe trimestre mai jos: 

 

În același timp, există și o activitate continuă de formare a cadrelor didactice în EPS prin 

implementarea Ghidului de intervenții pentru o alimentație sănătoasă și educație fizică la copii 

din școli și grădinițe. Compartimentul Evaluarea și Promovarea Sănătății a participat la comisiile 

de evaluare a cursurilor de noțiuni fundamentale de igienă, a corectat chestionarele și a redactat 

certificate de noțiuni fundamentale de igienă. 

În acest an s-a pus accentul pe tema cancerului de col uterin, astfel s-a acționat în unități 

private și publice unde s-au desfășurat sesiuni prin prezentări și discuții libere cu persoanele de 

sex feminin, în urma acestor acțiuni fiind informate 2450 de femei. 
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În trimestrul I, Compartimentul de Evaluare și Promovare a Sănătății, a realizat un număr 

de 62 acțiuni în mediul urban și 26 acțiuni în mediul rural prin derularea a 8 campanii locale și 

53 de acțiuni prin derularea a 2 campanii naționale de informare și educare, având în final ca 

rezultat 4868 de persoane informate, date reprezentate grafic în imaginile de mai jos: 

 

 

 

 

 
 

 
În trimestrul II, Compartimentul a realizat 102 acțiuni în mediul urban și 37 acțiuni în 

mediul rural prin derularea a 13 campanii locale și 18 acțiuni de educare prin derularea a unei 

campanii naționale de informare și educare, având în final ca rezultat 4553 de persoane 

informate, date reprezentate grafic în imaginile de mai jos: 
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În trimestrul III, Compartimentul de Evaluare și Promovare a Sănătății, a realizat 82 

acțiuni în mediul urban și 36 acțiuni în mediul rural prin derularea a 14 campanii locale și 19 

acțiuni de  informare și educare prin derularea a unei campanii naționale, având în final ca 

rezultat 6320 de persoane informate, date reprezentate grafic în imaginile de mai jos: 
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În trimestrul IV, Compartimentul de Evaluare și Promovare a Sănătății, a realizat 74 

acțiuni în mediul urban și 28 acțiuni în mediul rural prin derularea a 15 campanii locale și 95 

acțiuni de  informare și educare prin derularea a unei campanii naționale, având în final ca 

rezultat 6003 de persoane informate, date reprezentate grafic în imaginile de mai jos: 
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LABORATORUL DE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  

 

Laboratorul de Diagnostic Microbiologic efectuează cu prioritate analize bacteriologice, imuno-

serologice şi parazitologice din produse biologice ( patologice) pentru supravegherea și 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 investigații în cadrul programelor de 

sănătate;  Efectueaza analize microbiologice din probe de apă si factori de mediu, necesare 

evaluării riscurilor pt sănătate; Efectueaza analize microbiologice la cererea unor beneficiari, 

pentru care se percep taxe; Colaboreaza cu celelate compartimente si servicii din Direcția de 

Sănătate Publică pe probleme legate de microbiologie. 
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Analizele care se efectueaza în cadrul laboratorului DSP Vaslui sunt cuprinse în lista oficială de 

analize, listă care se actualizeaza anual. 

Laboratorul este înregistrat la MS pentru monitorizarea calității apei potabile. Laboratorul 

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

din județ. 

In anul 2016 in cadrul Laboratorului de Diagnostic Microbiologic au fost analizate un număr de  

5294 probe diverse (probe biologice, probe de apa, teste de sanitație si aeromicroflora, ș.a.), cu 1 

pana la 6 indicatori pe proba. 

Activitatea specifica fiecărui sector în parte în cursul anului 2016 a fost următoarea: 

1. Sectorul de Serologie – total probe 1253, din care; 

- In cadrul programului de lupta impotriva infecției HIV s-au efectuat 343 teste din 

care s-au identificat 7 probe positive, confirmate prin testul Western Blot la 

Laboratorul de Referință din Institutul Cantacuzino București. Au fost investigate 

persoane din categorii cu risc de infecție HIV, gravide, personal medical, pacienți - în 

scop diagnostic, ș.a. 

- In cadrul programului național de boli cu transmitere sexuală au fost efectuate 

următoarele teste: RPRc 13, cu 6 pozitive; TPHA 7, cu 6 pozitive. 

- In cadrul programului de boli prioritare, a fost investigată in scop de diagnostic 

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

HAV- 357 probe, cu 286 pozitive pentru hepatita tip A; Ig. M HBc – 119, cu 3 

pozitive pentru hepatita de tip B precum si pentru infecția cronica, respectiv 

Antigenul HBs - 214, cu 31 pozitivi, anticorpii HCV -200 , cu 32 pozitivi. 

Investigațiile in acest sector au fost efectuate atat pe programe naționale, cât și contra cost. 

2. Sectorul de microbiologie epidemiologica – total probe 178 din care: 

 Exudate nazo-faringiene:  

S-au analizat 110 probe, cu 220 determinări microbiologice, din care 18  probe pozitive pentru 

Streptococ β – hemolitic grup A, 2  probe pozitive pentru Streptococ β – hemolitic grup C. 

Coproculturi: 

S-au analizat 41 probe, cu 86 determinări microbiologice, din care 5 probe au fost pozitive 

pentru Escherichia coli; (pentru probele pozitive s-au efectuat 5 antibiograme) și 4 probe pozitive 

cu Salmonella. 
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 Examen coproparazitologic: 

S-au analizat 16 probe, cu 16 determinări microbiologice, din care 1 probă a fost pozitivă pentru  

Giardia. 

Uroculturi: 

S-au analizat 4 probe, cu 8 determinări microbiologice, din care 0 probe au fost positive. 

Diverse : 

S-au analizat 7 probe secreții, cu 14 determinari microbiologice, din care 2 probe au fost pozitive  

(pentru acestea s-au efectuat 2 antibiograme). 

Investigațiile în acest sector au fost efectuate atât pe programe naționale cât și contra cost. 

3. Sectorul de microbiologia apei: 1955 total probe analizate, cu diferiți parametri 

microbiologici, conform solicitării. 

Au fost analizate: 

-  845 probe apă de rețea (stații si puncte fixe), cu 2306 determinări, din care 6 probe 

necorespunzatoare; 

- 326 probe apă de fântână și izvoare captate, cu 1012 determinări, din care 111 

necorespunzatoare; 

- 51 probe apă din bazine de înot, cu 245  determinări, din care 9 necorespunzatoare; 

- 57 ape de suprafață, cu 225 determinări, din care 1 necorespunzatoare; 

- 676 probe apă diverse (rezervor si rețea rural), 1824 determinări din care 118 

necorespunzatoare. 

Investigațiile în acest sector au fost efectuate atât pe programe naționale cât si contra taxa prin 

contracte de monitorizare de audit a apei potabile, precum si alte contracte încheiate cu diverși 

beneficiari. 

Pentru determinarea condițiilor de igienă din unitatile de productie, instituții publice si unități 

spitalicești, s-au analizat 1314 teste de sanitație, cu 6379 determinări microbiologice, din care 

646 necorespunzatoare si 558 probe aeromicroflora, cu 1116 determinări, din care 167 

necorespunzătoare. Pentru controlul sterilității in unitățile sanitare s-au analizat 24 probe, cu  24 

determinări microbiologice, din care 2  necorespunzatoare. 
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Pe lângă activitatea specifică, laboratorul s-a ocupat și de actualizarea procedurilor generale, 

specifice, operaționale si a instrucțiunilor de lucru necesare menținerii unui sistem al calității 

adecvat.  

Laboratorul de Diagnostic și Investigare in Sănătate Publică este acreditat, având certificatul de 

acreditare Renar nr. LI 1022 (perioada acreditării:17.04.2014-16.04.2018) - SR ISO/CEI 

17025:2005. 

Laboratorul de Diagnostic si Investigare în Sănătate Publică este inscris in Registrul Național al 

Laboratoarelor care monitorizeaza calitatea apei potabile,conform Ord.MS nr.764/2005, 

modificat și completat prin Ord.MS nr.1276/2005, fiind evaluat de catre Centrul Regional de 

Sanatate Publica Iași. 

Personalul din Laboratorul de Microbiologie a participat la cursuri de instruire, conferințe, 

reuniuni. 

Laboratorul de Microbiologie participă de 4 ori pe an la un Program de Evaluare Externa a 

calitații în Bacteriologie  și Imuno-Serologie, obținând mereu rezultate corespunzatoare. 

Laboratorul de Microbiologie a participat în luna noiembrie 2016  la un Program de Evaluare 

Externă a Calității Apei  QWAS-LGC obținând rezulatate satisfacatoare pentru toți parametrii 

analizați. 

Proiecte de viitor: 

- Menținerea acreditării Renar  a Laboratorului de Microbiologie; 

- Menținerea înregistrării la MS; 

- Participarea personalului la cursuri de perfecționare, conferințe si congrese; 

- Participarea la controale externe de calitate și la programe de intercomparare cu alte 

laboratoare, pentru analizele efectuate. 

 

 

LABORATORUL DE CHIMIE SANITARĂ ŞI  TOXICOLOGIE 

Laboratorul de chimie sanitară  şi  toxicologie face parte din Laboratorul de diagnostic şi 

investigare in sănătate publică . 

Laboratorul  de chimie sanitară efectueaza determinari fizico-chimice și organoleptice pe 

probe de apa si alimente. 

APE   

Laboratorul de chimie sanitară realizează monitorizarea de control şi audit la toate sursele 

centralizate de alimentare cu apă din rural si urban, la alimentarile publice cu apa (cișmele, 



77 

 

fântâni publice), precum și la solicitare din partea agenților economici sau persoane fizice.  

Efectuarea determinărilor fizico- chimice se efectuează prin încheiere de contract, cerere de 

analize sau comandă.  

De asemenea, se lucrează probe de apă aduse de compartimentele de supraveghere a 

factorilor de risc din mediul de viață și muncă și a celui de investigare a factorilor de risc din 

mediul de viață și sănătate și probe de control extern trimise de furnizori de încercari de 

competență.  

STATUTUL LABORATORULUI:  

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătatii din anul 2007 pentru monitorizarea 

calitatii apei potabile şi prelevare probe de apa. 

În urma vizitei de evaluare din ziua de 12.12.2016 și  a referatului de evaluare întocmit de 

Centrul Regional de Sănătate Publică Iași, s-a realizat reînregistrarea laboratorului pentru o 

perioadă de 2 ani. 

Laboratorul  este acreditat  RENAR cu certificatul de acreditare nr. LI1022/17.04.2014 

pentru principalele analize fizico- chimice de potabilitate pentru  probe de apă. Vizita de 

supraveghere RENAR din iunie 2016 a permis continuarea activității cu folosirea simbolului de 

acreditare pentru toate încercările acreditate. Neconformitățile înregistrate au fost soluționate la 

nivelul celor două laboratoare componente ale Laboratorului de Diagnostic și investigare în 

Sănătate Publică  Vaslui. 

Laboratorul efectuează determinări fizico-chimice pentru: 

1. S.C.AQUAVAS S.A. VASLUI  cu următoarele puncte: 

- SUCURSALA VASLUI pentru municipiul Vaslui și localitățile 

Munteni de Jos, Lipovăț, Corbu, Secuia, Băcăoani; 

- SUCURSALA BÂRLAD pentru municipiul Bârlad, blocuri 

A.N.L. Bârlad și localitățile Mugeni și Cârja; 

- SUCURSALA HUȘI pentru municipiul Huși 

- AGENȚIE DE LUCRU Negrești 

2. SISTEME CENTRALIZATE MICI de alimentare cu apă în rural; 

3. CIȘMELE și FÂNTÂNI PUBLICE; 

4. ALIMENTĂRI PROPRII CU APĂ din spitale (Bârlad, Murgeni, Huși), unități 

militare (Băcești, Huși, Bârlad), unități economice (Confecții Vaslui, Rulmenți 

Bârlad); 

5. ȘTRANDURI și PISCINE; 

6. ALTE APE (ape uzate, lacuri, ape de pe treptele de tratare ale stațiilor de tratare a 

apei (intrare, decantor, filtre). 
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În anul 2016 s-au efectuat 14066  determinari organoleptice și fizico-chimice pe un număr de 

2263 probe de apa; numarul mediu de probe /zi= 9,5 probe de apă; nr. mediu de analize/zi=59 

analize. 

Situația detaliată este prezentată în graficele anexate prezentului raport. 

Parametrii fizico-chimici frecventi de neconformitate sunt: nitraţi, amoniu, clor rezidual 

liber. Pentru remedierea lor se recomandă folosirea tehnologiilor de tratare (clorinare, aerare, 

filtre speciale) și respectarea acestora, precum și dezinfecția periodică a bazinelor de rezervă apă 

și a surselor individuale sau publice de 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 și anioni în apa provenită de la 13 sisteme centralizate mici de alimentare cu 

apă din județ. 

Laboratorul a participat la schema de intercomparare laboratoare (ILC) organizată de 

CENTRUL NAȚIONAL DE MONITORIZARE A RISCURILOR DIN MEDIUL 

COMUNITAR  BUCUREŞTI (4 analiți: amoniu, nitriti, nitrati,  oxidabilitate), precum și la 2 

scheme de încercări de competență organizate de LGC STANDARDS PT- AQUACHECK- 

MAREA BRITANIE (8 analiți: amoniu, nitriți, nitrați, oxidabilitate, pH, conductivitate, 

aluminiu, fier). Evaluarea rezultatelor obținute a fost exprimată prin scorul z și au fost încadrate 

în categoria rezultatelor satisfăcătoare. Facem mențiunea că valoarea scorului z poate încadra 

rezultatele în trei categorii: satisfăcătoare, discutabile și nesatisfăcătoare. Scorul z obținut de 

laborator  corespunde unei prestații de calitate. 

 

ALIMENTE 

Laboratorul efectuează determinări fizico- chimice și organoleptice pe alimente la solicitare și în 

cadrul planului național de monitorizare  a factorilor de risc din mediul de viață și sănătate. 

În anul 2016 au fost efectuate:  

1. Determinarea continutului de nitriți- nitrați din produse cu destinație specială- 1 probă. 

2. Determinări organoleptice și fizico-chimice la solicitarea agenților economici și a 

persoanelor fizice: 160 probe (produse de panificatie si patiserie, fainuri, bauturi 

alcoolice,  alte alimente) cu un numătr total de 764 analize  (umiditate, aciditate, valoare 

nutritiva, concentrație alcoolică, zahăr, conținut in sare). 

 Laboratorul de Toxicologie industrială are și menține o bună relatie de colaborare cu 

laboratoarele stațiilor de tratare  a apei din județ, cu Centrul Regional de Sănătate Publică Iași, cu 

alte organisme de profil. 
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În anul 2016 au fost primite solicitări de la 8 agenți economici pentru determinari 

toxicologice în mediul de muncă. În urma acestor solicitări au fost efectuate un numar de 76 

analize, din care 28 analize sunt depașiri ale valorilor de expunere profesională. 

 Determinările solicitate prin cele 8 adrese au fost efectuate în 18 încăperi, în care se aflau 

un total de 78  muncitori expuși, din care 36 femei. 

 

 

SERVICIUL CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ  

 

 Acţiuni tematice stabilite de Ministerul Sănătăţii și acțiuni planificate/recontroale 

desfășurate în cursul anului 2016: 

 

1. Acţiune tematică de control în școli speciale și creșe: 

- au fost verificate un număr de 8 unități;  

- au fost aplicate un număr de 8 avertismente; 

- s-a retras o autorizaţie sanitară de funcţionare. 
 

2.  Acţiune tematică de control privind materialele în contact cu alimentul (la 

producători și importatori): 

- au fost verificate un număr de  12 unități;  

- au fost aplicate un număr de 11 avertismente; 

- s-au retras de la comercializare 4 tipuri de produse neconforme. 

 

3. Acţiune tematică de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă potabilă a 

localităţilor din mediul rural:  
- s-au realizat 16 controale; 

- s-au aplicat 4 amenzi in valoare de 12500 lei și 16 avertismente.  

- în cadrul acțiunii au fost recoltate un număr de 12 probe de apă. 

 

Neconformități întâlnite în cadrul acțiunii: 

- sisteme de alimentare cu apă neautorizate sanitar, nemonitorizate din punct de 

vedere al calității apei; 

- lipsa/refuzul de implicare al autorităților locale, în calitatea acestora de 

producători/distribuitori de apă potabilă; 

- neluarea măsurilor imediate de refacere a calității apei, atunci când probele prelevate 

sunt neconforme; 

- sisteme nepreluate de la constructor dar exploatate de autoritățile locale, fără a se 

conforma legislației sanitare în vigoare, etc. 

 

4. Acţiune tematică pentru verificarea aditivilor alimentari destinați consumului 

uman: 
- au fost verificate un număr de 8  unităţi; 

- au fost aplicate 6 avertismente pentru nerespectarea legislaţiei în vigoare. 

 

5.  Acţiunea tematică de control privind verificarea respectării legislației în vigoare 

pentru apele minerale naturale îmbuteliate şi a apelor potabile îmbuteliate (apă 

de masă îmbuteliată): 

-  au fost verificate un număr de 12 unități;  

-  au fost aplicate un număr de 11 avertismente. 
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6. Acţiune tematică de control în unităţile de învăţământ preuniversitar: 

-  au fost verificate un număr de 78 unități şi 5 cabinete medicale şcolare; 

-  au fost aplicate un număr de 2  amenzi în valoare de 6000 lei și 66 avertismente; 

-  s-a aplicat măsura suplimentară de retragere ASF la un număr de 7 unități 

școlare. 
 

7. Acţiune tematică  de control pentru verificarea conformităţii apelor de îmbăiere: 

-  în cadrul căreia au fost verificate un număr de 12 unități,  

-  au fost aplicate 3 amenzi în valoare de 5000 lei și 14 avertismente. 

 

8. Acţiune tematică  de control în taberele şcolare şi unităţile de turism sau cu 

activităţi similare: 

-    au fost verificate un număr de 59 unități, fiind aplicate un număr de 10 amenzi în 

valoare de 8000 lei și 59 avertismente,  
-    s-a dispus măsura suspendării activităţii unei unităţi de alimentaţie publică până 

la remedierea deficienţelor. 
 

9. Acţiune tematică de control privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială: 

-  au fost verificate un număr de 4 unități. 

 

10.  Acţiune de control în unităţille de catering care asigură masa în unităţile de 

învăţământ: 
- în cadrul căreia au fost verificate un număr de 6 unități; 

- au fost aplicate un număr de 6 avertismente. 

 

11.  Acţiune tematică privind controlul suplimentelor alimentare şi al produselor cu 

adaos de vitamine şi minerale: 

-  în cadrul căreia au fost verificate un număr de 8 unități; 

-  au fost aplicate un număr de număr de 6 avertismente. 

 

12. Acţiune tematică privind verificarea prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveşte 

saloanele/centrele de bronzare: 

-  în cadrul căreia au fost verificate un număr de 3 unități,( 2 controale și 1 recontrol); 

-  au fost aplicate un număr de 2 avertismente  și o amendă în valoare de 2000 lei . 

 

13. Acţiune tematică privind controlul alimentelor tratate cu radiaţii ionizante: 

- în cadrul căreia au fost verificate un număr de 7 unități; 

- au fost aplicate un număr de număr de 7 avertismente. 

 

14. Acţiune tematică privind verificarea respectării prevederilor legislaţiei în 

vigoare referitoare la aditivii alimentari, enzimele, aromele, coloranţii alimentari şi 

materialele care vin  în contact cu alimentele în fermele de animale şi în unităţie de 

procesare lapte şi carne,  

- în cadrul căreia au fost verificate un număr de 26 unități;  

- au fost aplicate un număr de număr de 26 avertismente. 

 

15. Acțiune tematică privind produsele biocide: 

- au fost organizate acţiuni de inspecție la un număr de 2 distribuitori și 5 utilizatori 

(unități sanitare cu paturi); 

- s-a verificat conformitatea unui număr de 26 de produse biocide (32 avize sanitare tip 

01, 02, 04, 05) privind existența avizelor sanitare pe portalul MS, etichetarea, 

respectarea modului de utilizare specificat în actul de plasare pe piață, valabilitate, 

ambalare; 
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- în cadrul acțiunii au fost prelevate 7 eșantioane de produs biocid; 

- au fost aplicate 5 avertismente contravenționale și s-a întocmit și transmis la MS 

tabelul cu produsele neconforme, în vederea remedierii deficiențelor de către deținătorii 

de avize sanitare. 

 

Acțiunile planificate s-au desfășurat permanent la utilizatorii de produse biocide: 

- au fost verificate un număr de 436 produse biocide în ceea ce privește respectarea 

modului de utilizare specificat în actul de plasare pe piață, termenul de valabilitate, 

etichetare, avizare, etc. 

- au fost aplicate sancțiuni contravenționale: 100 avertismente și 2 amenzi în 

valoare de 1600 lei; 
- a fost retras de la utilizare un produs biocid neavizat (Alcool sanitar Coman), în 

cantitate de 30 litri. 

 

16. Acțiune tematică privind conformitatea produse cosmetice: 

- au fost organizate acţiuni de inspecție în 3 unități care comercializează produse 

cosmetice; 

- s-a verificat conformitatea unui număr de 86 tipuri de produse cosmetice privind modul 

de etichetare, compoziția, notificarea pe portalul CPNP; 

- au fost prelevate 5 eșantioane de produs cosmetic, conform Metodologiei de 

supraveghere a pieței produselor cosmetice; 

- au fost aplicate 4 avertismente contravenționale și s-a dispus retragerea de la 

comercializare a produselor cosmetice care au prezentat neconformități ale compoziției, 

precum și a celor cu deficiențe majore de etichetare; 

- a fost întocmit și transmis la M.S. tabelul cu produsele neconforme, în vederea 

remedierii deficiențelor de către producători/distribuitori. 

  

      Menționăm că, atât pe domeniul biocide cât și pe produse cosmetice ni s-a transmis 

feedback pozitiv de la M.S., în acest sens fiind primite adrese prin care suntem informați 

privind remedierea deficiențelor constatate. 

 

17. Acțiune tematică privind controlul în cabinetele  de înfrumusețare 

- au fost organizate acţiuni de inspecție în 22 cabinete de înfrumusețare; 

- pentru neregulile constatate au fost aplicate 7 amenzi contravenționale, în valoare de 

5800 lei și 18 avertismente; 

- neconformități constatate: lipsa echipamentelor de sterilizare sau a substanțelor chimice 

necesare aplicării unei metode de sterilizare aprobate de M.S., potrivit prevederilor Ord. 

261/2007; lipsa monitorizării eficienței sterilizării prin indicatori chimici sau biologici; 

utilizarea substanțelor biocide fără respectarea indicațiilor producătorului/avizului 

sanitar; nu se etichetează soluțiile preparate; nu se asigură chiuvete pentru igiena mâinilor 

și curățarea instrumentarului în zonele de lucru, etc. 

În cadrul acțiunilor planificate  – s-au efectuat controale în 10 cabinete de 

înfrumusețare. Pentru neregulile constatate a fost aplicată o amendă contravențională, 

în valoare de 2000 lei și 7 avertismente. 

 

18. Acțiune tematică privind gestionarea deșeurilor medicale în unitățile din 

subordinea MS 
- au fost efectuate 7 controale în Centrul de transfuzii, Serviciul județean de ambulanță 

(5 substații) și  Laboratorul de analize medicale aparținând DSP Vaslui; 

-  au fost aplicate 2 avertismente. 

 

             19. Acțiune tematică privind controlul în unitățile sanitare cu paturi 

-  pe parcursul a două luni au fost efectuate controale în cele 5 unități sanitare cu 

paturi; 
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-  au fost aplicate 5 Avertismente și 10 amenzi în valoare de 9600 lei; 

-  au fost prelevate și 11 teste de sanitatie și aeromicrofloră; 

        Acțiunea tematică de control lunar din spitale a vizat verificarea respectării 

termenelor impuse de controalele anterioare. Au fost verificate lunar cele 5 unități 

sanitare cu paturi și au fost aplicate un număr de  20 avertismente și 13 amenzi în 

valoare de 34.700 lei. 

 

 

20. Acțiune tematică de control încrucișat în unitățile sanitare cu paturi din județul 

Bistrița – Năsăud și județul Călărași. 

    -  au fost verificate 10 unități sanitare cu paturi din cele două județe; 

    -  au fost aplicate 9 Avertismente și 14 amenzi în valoare de 21.300   

 

21. Acțiune tematică de control în cabinetele de medicină de familie, medicină de 

specialitate, medicină dentară și laboratoare de analize medicale: 

- au fost verificate 10 cabinete medicină de familie, 51 cabinete de medicină de 

specialitate , 3 cabinete de medicină dentară și 5 laboratoare de analize medicale; 

-  au fost aplicate 26 avertismente și 14 amenzi în valoare de 11600 lei. 

           

        De asemenea în acțiunile de control planificate cât și recontroale au fost verificate 

37 de cabinete de medicină de familie, 7 laboratoare de analize medicale, o unitate 

medico socială, unde au fost aplicate 44 avertismente, 10 amenzi în valoare de 37800 si 

a fost retrasă/anulată o Autorizație sanitară de funcționare. 

 

22. Acțiune tematică de control privind verificarea conformității sistemului de 

hemovigilență 

-  au fost verificate 3 unități sanitare cu paturi ce au în componență UTS- uri. 

Nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale. 

 

23. Acțiune tematică de control în UPU/CPU 

- au fost verificate 4 unități de primiri urgențe din cele 3 spitale cu astfel de structuri; 

- au fost aplicate 5 avertismente și 11 amenzi în valoare de 6000 lei; 

Au fost prelevate 11 teste de sanitație și aeromicrofloră și a fost retras de la utilizare un 

produs biocid neavizat. 

 

24. Acțiune tematică de control în UTS-uri 

- au fost verificate 3 unități de transfuzie sanguină din 3 unități sanitare cu paturi; 

- au fost aplicate 2 avertismente. 

 

 

    

                În concluzie: 

 

- Compartimentul Inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi 

muncă a efectuat în anul 2016, 553 controale și recontroale și a aplicat 6 avertismente 

scrise și 51 amenzi în valoare de 80.700 lei. 

 

- Compartimentul control unităţi şi servicii de sănătate a efectuat în anul 2016, 143 

controale si recontroale si a aplicat un numar de 7 avertismente scrise și 82 amenzi în 

valoare de 139.000 lei 
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BIROU ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI PROGRAME DE SĂNĂTATE  

 

Activităţile în cadrul biroului se desfăşuroara conform Ord. MS 1078/2010 şi vizează 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 au funcționat în anul 2016 un număr de 170 cabinete 

medicină de familie, din care  77  în mediul urban şi 93 în mediul rural şi 9 puncte de lucru, 

din care 2 în mediul urban şi 7 în mediul rural. 

Continuitatea asistenţei medicale primare a fost asigurată prin 12 Centre de 

Permanenţă, 11 organizate în mediul rural si 1 în mediul urban, 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 la data de 

20.10.2011. Zonele arondate centrului de permanenta: Codaesti, Tacuta, Danesti, Miclesti si 

Feresti.  

2. Centrul de permanenta Ivanesti, cu denumirea „Centrumed – Ivanesti”, centru de 

permanenta fix, deservit de 5 medici si 5 asistente medicale,  cu sediul in mediul rural, intr-un 

cabinet de medicina de familie, cu 4 comune arondate si o populatie de 13.873 locuitori. 

Activitatea centrului a inceput la 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 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 11.665 locuitori. Activitatea centrului a inceput la 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 la data de 

01.04.2012. Zonele arondate centrului de permanenta: 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 
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comune arondate si o populatie de 9796 locuitori. Activitatea centrului a inceput la 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 la 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 cu 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 4 

asistente medicale,  cu sediul în mediul rural, într-un cabinet de medicina de familie, cu 5 

comune arondate si o populatie de 23.784 locuitori. Activitatea centrului a început cu data de 

01.06.2013. Comunele arondate centrului de permanenta: Stănileşti, Lunca Banului, Berezeni, 

Vetrişoaia şi  Fălciu.  

9. Centrul de permanenta Dragomireşti, centru de permanenta fix, deservit de 5 medici şi 5 

asistente medicale,  cu sediul în mediul rural, într-un cabinet de medicina de familie, cu 3 

comune arondate. Zonele arondate centrului de permanenta: Dragomireşti, Ivăneşti (sat 

Ursoaia, sat Bleşca şi sat Moara Sima) şi  Voineşti (sat Avrămeşti şi sat Uricani). Activitatea 

centrului de permanență Dragomirești s-a desfășurat în perioada 01.11.2013-

07.11.2016, centrul fiind desființat ca urmare a neasigurării condițiilor minime privind 

numărul de medici. 

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. Populaţia 

deservită în municipiul Huşi: 30693 locuitori. Zonele arondate centrului de permanenţă: 

municipiul Huşi şi zonele limitrofe municipiului Huşi. Activitatea centrului a început la data de 

01.01.2014.  

11. Centrul de permanenta Tutova, centru de permanenta fix, deservit de 5 medici şi 5 

asistente medicale, cu sediul în mediul rural, într-un cabinet de medicina de familie. 

Populaţia deservită: 10238 locuitori. Zonele arondate centrului de permanenţă: Tutova, 

Pochidia, Pogoneşti şi Iveşti. Activitatea centrului a început la data de 01.08.2015.  

12. Centrul de permanenta Bogdana, centru de permanenta fix, deservit de 5 medici şi 5 

asistente medicale, cu sediul în mediul rural, într-un cabinet de medicina de familie. Zonele 

arondate centrului de permanenţă: comunele Bogdana, Bogdăniţa (sat Tunseşti) şi Lipovăţ. 

Activitatea centrului de permanență Bogdana s-a desfășurat în perioada 01.01.2016-
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01.11.2016, centrul fiind desființat ca urmare a neasigurării condițiilor minime privind 

numărul de medici. 

 

Situaţia serviciilor medicale acordate în cadrul acestor centre se prezintă astfel: 

C.P. 

Codăeşti

Cetrumed - 

Ivăneşti

C.P. 

Vutcani

C.P. 

Puieşti

C.P. 

Cozmeşti

C.P. Duda-

Epureni

C.P. 

Olteneşti

C.P. 

Stănileşti

C.P. 

Dragomireşti C.P. Huşi

C.P. 

Tutova

C.P. 

Bogdana TOTAL

1.

1581 2036 1433 1696 1554 1439 2075 1549 824 2432 3408 1222 21249

2. 0 - 1 an
249 12 15 101 46 8 22 12 37 141 94 10 747

2 - 4 ani
204 32 47 109 43 23 56 27 43 346 168 67 1165

5 - 14 ani
146 120 88 294 105 79 226 79 56 527 296 115 2131

15 - 49 ani 402 913 505 806 321 251 895 448 313 774 1188 388 7204

50 - 64 ani 171 431 245 187 312 582 331 394 178 398 568 195 3992

> 65 ani
409 528 533 199 727 496 545 589 197 246 1094 447 6010

3.

163 20 9 0 28 6 1 0 0 1 21 5 254

4.
119 2 44 30 0 6 30 25 35 0 0 15 306

5.

442 28 80 0 48 0 194 35 13 140 51 12 1043

Nr. 

crt. Indicatori de activitate

AN 2016

nr. bolnavi pentru care s-a asigurat 

continuitatea asistenţei medicale 

primare în regim de gardă prin C.P.

nr. bolnavi pentru 

care s-a asigurat 

continuitatea 

asistenţei medicale 

primare în regim de 

gardă în C.P., pe 

grupe de vârstă:  

Nr. bolnavi pentru care     s-a 

solicitat intervenţia unui echipaj de 

urgenţă (SMURD)

Nr. bolnavi pentru care    s-a solicitat 

ambulanţa de transport

Nr. bolnavi pentru care s-a eliberat

bilet de trimitere către alte specialităţi

 

 

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 1964  paturi  pentru 

spitalizarea continuă, din care: 

• Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, nivel de competenţă III: 787 paturi; 

• Spitalul Municipal de Urgenţă „E. Beldiman” Bârlad, nivel de competenţă III: 764  

      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; 
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• Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, CPU a 

Spitalului Municipal de Urgenţă “E. Beldiman” Bârlad şi punct de lucru pentru pediatrie, 

CPU a Spitalului Municipal „D. Castroian” Huşi şi Camera de Gardă a Spitalului de 

Psihiatrie Murgeni. 

 

ASISTENŢA MEDICALĂ DE SPECIALITATE este asigurată de 222 cabinete (5 în rural, 

217 în urban, din care Vaslui: 93, Bârlad: 100, Huşi: 24) şi 127 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 fiind asigurate de 2 centre în municipiul Vaslui, 

respectiv o unitate în municipiul Bârlad, astfel: 

Vaslui: 

■ SC Recumed SRL dispune de CT, Mamograf; 

■ SC Teoclinick SRL dispune de RMN. 

Bârlad: 

■ SC AXA DESIGN SRL dispune de CT. 

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 5 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 24  pacienţi/tură, transportul pacienţilor fiind efectuat cu 7 autovehicule. Centrul 

dispune de 26 de aparate de hemodializă și 2 aparate de rezervă. 

Cele  două centre de dializă au oferit în 2016 servicii medicale  pacienţilor, astfel: 

Nr. 

Crt. 

Centru de dializă Nr. pacienţi luna 

decembrie 2015 

Nr. de aparate 

funcţionale 

1 NEFROCARE VS 138 25 + 3 rezervă 

2 NEFROMED BD 112 24 + 2 rezervă 

 TOTAL 221 49 +5  

 

ASISTENŢA MEDICALĂ COMUNITARĂ 

Ȋn anul 2016, asistența medicală comunitară la nivelul judetului Vaslui a fost asigurată de 

un număr total de 82 de angajați, respectiv: 

- 61 asistenți medicali comunitari, din care 5 ȋn mediul urban și 56 ȋn mediul rural; 
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- 21 mediatori sanitari comunitari, din care 8 ȋn mediul urban și 13 ȋn mediul rural. 

Acoperirea cu servicii de asistență medical comunitară la nivelul județului, se prezintă 

după cum urmează: 

• Ȋn mediul urban există o acoperire integrală cu servicii de asistență medicală comunitară, 

cu precizarea că ȋn municipiul Bârlad și orașul Murgeni nu activează asistenți medicali 

comunitari,  fiind asigurată doar medierea sanitară. 

   Localitate AMC MSC 

1 VASLUI 2 3 

2 BARLAD - 2 

3 HUSI 2 1 

4 NEGRESTI 1 1 

5 MURGENI - 1 

 

• In mediul rural a fost asigurată o acoperire de peste 70%. Astfel, din cele 81 comune 

existente la nivelul județului Vaslui, un număr de 23 comune nu beneficiază de asistență 

medicală comunitară. 

Au fost efectuate demersuri către Ministerul Sănătătii ȋn vederea extinderii rețelei de 

asistență medicală comunitară, pentru acoperirea integrală a județului cu servicii specifice de 

asistență medicală comunitară. 

In anul 2016 coordonarea asistenței medicale comunitare la nivel judetean, a fost 

asigurată ȋn principal prin intermediul  ȋntâlnirilor periodice organizate  la nivelul DSP Vaslui. Ȋn 

cadrul ȋntâlnirilor personalul a fost consiliat privind  legislația specifică ȋn vigoare și a fost 

informat privind importanța intensificării acțiunilor de sănătatate publică la nivel local. 

In anul 2016, asistenții medicali comunitari si mediatorii sanitari au desfășurat activități 

specifice la nivel local, fiind implicați ȋn principal ȋn: 

- Participarea la campaniile de vaccinări, cu implicare activă ȋn implementarea 

Planului de măsuri privind limitarea extinderii epidemiei de rujeolă din România; 

- Participare la realizarea Studiului de evaluare a unor interventii privind sanatatea 

femeii si copilului, prevazute in Programul national de sanatate, desfasurat in 

perioada noiembrie - decembrie 2016 de Ministerul Sanatatii, prin Institutul National  

pentru Sănătatea Mamei și Copilului (INSMC) ”Alessandrescu-Rusescu” din 

București; 

- acțiuni de monitorizare a copiilor 0-18 ani, cu accent pe copiii 0-1 an; 

- identificarea și monitorizarea activă gravidelor cu accent pe gravidele cu risc medical 

și social; 
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-  supravegherea pacienților aflati ȋn evidența Programului National de Control 

al Tuberculozei  și ȋn special a pacienților care ȋntrerup tratamentul DOTS din proprie 

inițiativă; 

- identificarea cazurilor de violenţă domestică, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu 

handicap, a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile; 

-  activităţi de educaţie pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viaţă sănătos. 

PROGRAME DE SĂNĂTATE 

 In anul 2016, la nivelul Direcției de Sӑnӑtate Publicӑ Vaslui şi a unitӑtilor sanitare din 

judeţul Vaslui, s-au derulat urmӑtoarele programe naționale de sӑnӑtate publicӑ, ȋn conformitate 

cu prevederile Ordinului MS. Nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene, ale H.G. 

Nr. 2016/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, 

cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare, a Ordinului M.S. nr. 386/2016 privind aprobarea 

Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 

2016, cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare: 

1. Programul national de vaccinare 

2. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare; 

3. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV; 

4. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei; 

5. Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a 

utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei; 

6. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi 

muncă; 

7. Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat: 

• Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea 

testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening 

8. Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică 

9. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 

10. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 

• Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a mamei şi copilului 

o profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu 

beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf; 

o  profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere. 

• Subprogramul de sănătate a femeii 

o prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la servicii moderne de 

planificare familială; 
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o prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, calităţii 

şi eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lehuză; 

o profilaxia sindromului de izoimunizare Rh; 

 

D.S.P Vaslui are ȋncheiate contracte cu unitӑțile sanitare din judeţul Vaslui, pentru 

derularea programelor naționale de sӑnӑtate publicӑ, astfel: 

1. Spitalul Județean de Urgențӑ Vaslui: 

• Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV; 

• Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei; 

• Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi 

monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei 

• Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin 

efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim 

de screening 

• Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 

o profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere 

o profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 

2. Spitalul Municipal de Urgențӑ “Elena Beldiman” Barlad 

• Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV; 

• Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei; 

• Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi 

monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei 

• Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 

o profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere 

o profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 

3. Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi 

• Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin 

efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim 

de screening 

• Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 

o profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere 

o profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 

4. Spitalul de Psihiatrie Murgeni 

• Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică 
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Asigurarea asistenţei tehnice şi managementului programelor naţionale de sănătate 

publică se realizează de către Unităţile de asistenţă tehnică şi management a programelor 

naţionale de sănătate publică (UATM), organizate ca structuri fără personalitate juridică, în 

cadrul instituţiilor din subordinea Ministerului Sănătăţii. 

Programele naţionale de sănătate publică se finanţează de la bugetul de stat şi din 

veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii. 

Finanţarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică din bugetul 

Ministerului Sănătăţii se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale unităţilor de 

specialitate care le implementează, însoţite de documentele justificative ale acestora. 

In anul 2016 pentru derularea programele naţionale de sănătate publică  a fost alocat un 

buget in valoare de 6.000.000 lei, din care 5.078.000 lei pe bugetul de stat si 922.000 lei pe 

venituri proprii, astfel: 

  

Program 

Prevedere 

bugetara 

2016 

Finantare 

2016 

Plati 

2016 

I.1. PN de vaccinare 322000 245523 245523 

I.2 PN de supraveghere şi control al bolilor transmisibile 

prioritare 18000 15513 15513 

I.3 PN de prevenire, supraveghere şi control al infectiei HIV 4455000 4313901 4313896 

I.4 PN de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei 561000 557992 557988 

I.5 PN Nosocomiale 68000 24482 24481 

II. PN de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de 

viațӑ şi muncӑ 9000 8686 8686 

IV.1. PN de depistare activӑ preecoce a cancerului de col 

uterin 100000 77672 68954 

IV.2.PN de sanatate mintala si profilaxie in patologia 

psihiatrica 10000 10000 10000 

V. PN de evaluare şi promovare a sӑnӑtӑții şi educație pentru 

sӑnӑtate 11000 10039 10035 

VI.1. PN  sanatatea femeii si copilului 446000 444876 444871 

Total 6000000 5708684 5699947 

 

Execuția fondurilor pe fiecare unitate de implementare şi sursӑ de finanțare este 

urmӑtoarea: 

1. Direcția de Sӑnӑtate Publicӑ Vaslui: 

 

Denumire program / subprogram 
Venituri proprii    DSP                                         
LEI 

0 
PREVEDERE 
BUGETARA 

FINANTARE PLATI 

PROGRAME NATIONALE DERULATE 39000 34430 34425 

I. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE 18000 15513 15513 

I.2. Programul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile 
prioritare 

18000 15513 15513 

II. Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de 
viata si munca 

9000 8686 8685 

V. Programul naţional de  evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru 
sănătate 

11000 10039 10035 
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VI.3.2. Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, 
calităţii şi eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză 

1000 192 192 

 

Denumire program / subprogram 
Buget de stat    DSP                                                 

LEI 

0 PREVEDERE 
BUGETARA 

FINANTARE PLATI 

PROGRAME NATIONALE DERULATE 785000 654879 654877 

I. Programul national de boli transmisibile 380000 249937 249937 

I.1. Programul national de vaccinare 372000 245523 245523 

I.3.1. prevenire si supraveghere HIV la nivel national 8000 4414 4414 

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 405000 404942 404940 

VI.1.3.  Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu 
beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf 

405000 404942 404940 

 

2. Unitӑți sanitare din subordinea autorităţile administraţiei publice locale- centralizat: 
 

Denumire program / subprogram VENITURI PROPRII AAPL    LEI  

  PREVEDRE 
BUGETARA 

FINANTARE PLATI 

PROGRAME NATIONALE DERULATE 883000 774477 765753 

I. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE 733000 647063 647058 

I.3 PROGRAMUL NATIONAL DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL INFECTIEI HIV 104000 64589 64589 

I.3.1. prevenire si supraveghere HIV la nivel national 24000 23764 23764 

I.3.2.tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie  HIV/SIDA 80000 40825 40825 

I.4. PROGRAMUL NATIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL 
TUBERCULOZEI 

561000 557992 557988 

I.5 PROGRAMUL NATIONAL DE SURAVEGHERE SI CONTROL AL INFECTIILOR 
NOSOCOMIALE SI MONITORIZARE A UTILIZARII ANTIBIOTICELOR SI A 
ANTIBIOTICO-REZISTENTEI 

68000 24482 24481 

IV.PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI NETRANSMISIBILE 110000 87672 78954 

IV.1. PROGRAMUL NATIONAL DE DESPISTARE ACTIVA PRECOCE A 
CANCERULUI DE COL UTERIN 

100000 77672 68954 

IV.2. PROGRAMUL NATIONAL DE SANATATE MINTALA SI PROFILAXIE IN 
PATOLOGIA PSIHIATRICA 

10000 10000 10000 

VI. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUI 40000 39742 39741 

VI.1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului 8000 7971 7970 

VI.1.4. Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere 8000 7971 7970 

VI.3. Subprogramul de sănătate a femeii 32000 31771 31771 

          VI.3.4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 32000 31771 31771 

 

Denumire program / subprogram 
BUGET DE STAT         AAPL                          

 LEI 

0 
PREVEDRE 

BUGETARA 
FINANTARE PLATI 

PROGRAME NATIONALE DERULATE 4343000 4244898 4244894 

I. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE 4343000 4244898 4244894 

I.3 PROGRAMUL NATIONAL DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL 

AL INFECTIEI HIV 
4343000 4244898 4244894 

 

 

2.1. Spitalul Județean de Urgențӑ Vaslui: 

 

Denumire program / subprogram VENITURI PROPRII AAPL    LEI  

  PREVEDRE 
BUGETARA 

FINANTARE PLATI 

PROGRAME NATIONALE DERULATE 593000 499540 490969 

I. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE 492000 418362 418359 

I.3 PROGRAMUL NATIONAL DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL INFECTIEI HIV 52000 12665 12665 

I.3.1. prevenire si supraveghere HIV la nivel national 12000 11840 11840 
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I.3.2.tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie  HIV/SIDA 40000 825 825 

I.4. PROGRAMUL NATIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL 
TUBERCULOZEI 

406000 405697 405694 

I.5 PROGRAMUL NATIONAL DE SURAVEGHERE SI CONTROL AL INFECTIILOR 
NOSOCOMIALE SI MONITORIZARE A UTILIZARII ANTIBIOTICELOR SI A 
ANTIBIOTICO-REZISTENTEI 

34000 0 0 

IV.PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI NETRANSMISIBILE 80000 60298 51730 

IV.1. PROGRAMUL NATIONAL DE DESPISTARE ACTIVA PRECOCE A 
CANCERULUI DE COL UTERIN 

80000 60298 51730 

VI. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUI 21000 20880 20880 

VI.1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului 6000 5987 5987 

VI.1.4. Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere 6000 5987 5987 

VI.3. Subprogramul de sănătate a femeii 15000 14893 14893 

          VI.3.4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 15000 14893 14893 

 

Denumire program / subprogram 
BUGET DE STAT     AAPL                                

 LEI 

0 
PREVEDRE 
BUGETARA 

FINANTARE PLATI 

PROGRAME NATIONALE DERULATE 2818000 2817999 2817996 

I. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE 2818000 2817999 2817996 

I.3 PROGRAMUL NATIONAL DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL INFECTIEI HIV 2818000 2817999 2817996 

 

2.2. Spitalul Municipal de Urgențӑ “Elena Beldiman” Barlad: 

 
Denumire program / subprogram VENITURI PROPRII AAPL    LEI  

  PREVEDRE 
BUGETARA 

FINANTARE PLATI 

PROGRAME NATIONALE DERULATE 254000 241685 241682 

I. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE 241000 228701 228699 

I.3 PROGRAMUL NATIONAL DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL INFECTIEI HIV 52000 51924 51924 

I.3.1. prevenire si supraveghere HIV la nivel national 12000 11924 11924 

I.3.2.tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie  HIV/SIDA 40000 40000 40000 

I.4. PROGRAMUL NATIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL 
TUBERCULOZEI 

155000 152295 152294 

I.5 PROGRAMUL NATIONAL DE SURAVEGHERE SI CONTROL AL INFECTIILOR 
NOSOCOMIALE SI MONITORIZARE A UTILIZARII ANTIBIOTICELOR SI A 
ANTIBIOTICO-REZISTENTEI 

34000 24482 24481 

VI. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUI 13000 12984 12983 

VI.1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului 2000 1984 1983 

VI.1.4. Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere 2000 1984 1983 

VI.2. Subprogramul de sănătate a copilului 0 0 0 

VI.3. Subprogramul de sănătate a femeii 11000 11000 11000 

          VI.3.4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 11000 11000 11000 

 

Denumire program / subprogram 
BUGET DE STAT AAPL 

 LEI 

0 
PREVEDRE 
BUGETARA 

FINANTARE PLATI 

PROGRAME NATIONALE DERULATE 1525000 1426899 1426898 

I. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE 1525000 1426899 1426898 

I.3 PROGRAMUL NATIONAL DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL INFECTIEI HIV 1525000 1426899 1426898 

 

2.3. Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi: 

 
Denumire program / subprogram VENITURI PROPRII AAPL    LEI  

  PREVEDRE 

BUGETARA 
FINANTARE PLATI 

PROGRAME NATIONALE DERULATE 26000 23252 23102 

IV.PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI NETRANSMISIBILE 20000 17374 17224 
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IV.1. PROGRAMUL NATIONAL DE DESPISTARE ACTIVA 

PRECOCE A CANCERULUI DE COL UTERIN 
20000 17374 17224 

VI. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI 

COPILULUI 
6000 5878 5878 

VI.3. Subprogramul de sănătate a femeii 6000 5878 5878 

          VI.3.4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 6000 5878 5878 

 

2.4. Spitalul de Psihiatrie Murgeni: 

 
Denumire program / subprogram VENITURI PROPRII AAPL    LEI  

  PREVEDRE 

BUGETARA 
FINANTARE 

                   

PLATI 

PROGRAME NATIONALE DERULATE 10000 10000 10000 

IV.PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI NETRANSMISIBILE 10000 10000 10000 

IV.2. PROGRAMUL NATIONAL DE SANATATE MINTALA SI 

PROFILAXIE IN PATOLOGIA PSIHIATRICA 
10000 10000 10000 

 

                Execuția bugetarӑ a fondurilor puse la dispoziție pentru derularea programelor 

naționale de sӑnӑtate publicӑ  ȋn anul 2016 a fost de 95%.  

     

 

➢ Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea 

testării Babeş-Papanocolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening 

Programul se derulează prin 2 reţele de screening: o reţea organizată în cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Vaslui şi o reţea în cadrul Spitalului Municipal „D. Castroian” Huşi.  

Aceste reţele de screening includ: 

■ 147 centre de informare şi consiliere  

■ 59  centre de recoltare a materialului celular cervico-vaginal 

■ 8  laboratoare de analize medicale în domeniul citologiei cervicale 

Indicatori de rezultat: 

- număr cazuri testate cu formular FS1 completat în  integralitate: 1015 

- prevedere bugetară: 100.000 lei 

 

Situaţia privind numărul femeilor testate gratuit Babeş-Papanicolau în perioada octombrie 

2012 – decembrie 2016 este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

PN CCU AN 2016 AN 2015 AN 2014 AN 2013 AN 2012  

Nr. femei testate  1015 1400 1944 6380 1487 

- rezultat pozitiv 44 67 68 243 63 

 

➢ Programul naţional de tratament în străinătate 

Activități:  

Întocmirea dosarelor de tratament pentru afecțiunile care nu pot fi tratate în țară, asigurarea 

corespondenței cu comisiile de specialitate, respectiv cu clinicile din străinătate unde se 
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efectuează tratamentul specific. Trimiterea dosarelor complete la Ministerul Sănătății în vederea 

obținerii finanțării tratamentelor. 

Indicatori de rezultat: 

- nr. dosare instrumentate: 1 

- nr. dosare aprobate și finanțate de MS: 1 

- suma alocată pentru tratament în străinătate:  21.000 lei. 

  

➢ Acțiuni prioritare – ATI  

 

Programul s-a desfașurat la nivelul Spitalului Județean de Urgență Vaslui și a Spitalului 

Municipal de Urgență ”Elena Beldiman” Bârlad. 

Indicatori de rezultat: 

- numărul de pacienţi critici din secţiile ATI: 218 

- cost mediu/pacient critici din secţiile ATI: 2456,16 lei 

- prevedere bugetară: 500.000 lei 

- finanțare primită: 489.000 lei 

 

➢ Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 

 Sănătatea mamei şi copilului reprezintă o prioritate pentru sistemul de sănătate din 

România. 

În anul 2016 a continuat derularea la nivel local a Programelor Naţionale de Sănătate care au 

ca sursă de finanţare bugetul de stat. 

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 491 gravide, cu prioritate la cele din categoria de risc, distribuite prin 55 

cabinete medicină de familie din mediul urban şi rural. 

• “Profilaxia anemiei feriprive la sugar”: subprogramul a asigurat asigurat 

produsul preparat de fier pentru 780 sugari, cu prioritate la cei din categorii de risc, distribuite 

prin 75 cabinete medicina 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 
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procurarea şi distribuţia de lapte praf pentru 1420 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 –  404,942   mii lei; 

           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. 

➢ 170 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 170 medici de familie din judet; 

➢ Încheierea de contracte pentru desfăşurarea activităţilor de vaccinare obligatorii/opţionale 

prevăzute în Programul Naţional de Imunizare cu 170 medici de familie. 

 

Alte activităţi desfăşurate în anul 2016 în cadrul Biroului de Asistenţă medicală şi 

programe:  

■ Eliberare adeverinţe medicilor din teritoriu şi informarea acestora despre confidenţialitatea 

codului de parafă - 33 medici; 

■ Redactare, actualizare şi eliberare a autorizaţiilor de liberă practică medicală (biologi, 

chimişti, kinetoterapeuţi) – 38 autorizaţii de liberă practică; 

■ Redactare,  eliberare, arhivare  certificate de înregistrare în Registrul Unic de Evidenţă al 

Cabinetelor Medicale – 40 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 – 7 documente; 

■ Asigurarea  activităţii de secretariat în cadrul Comisiei de monitorizare şi competenţă 

profesională pentru cazurile de malpraxis.  

Nr. sesizări înregistrate la secretariatul comisiei în cursul anului 2016: 0 
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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 2016, DSP şi-a desfăşurat activitatea cu un buget total de 33.878 mii lei, din 

următoarele surse : 

• Buget de stat 27.321 mii lei; 

• Venituri proprii ale M.S. – Accize: 5.944 mii lei; 

• Venituri proprii din prestari servicii: 613 mii lei. 

Creditele bugetare deschise pe seama DSP Vaslui în anul 2016, precum şi sumele din 

venituri proprii, au fost utilizate cu responsabilitate prin aplicarea unei politici economice şi 

financiare riguroase, cu exigenţă în folosirea eficientă a creditelor bugetare, cu respectarea şi prin 

aplicarea întocmai a dispozitiilor Legii 500/2002 privind finanţele publice şi ale Ordinului 

ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. 

Compartimentul financiar-contabil din DSP Vaslui a avut în anul 2016 următoarele 

obiective: 

• elaborarea, finanţarea, execuţia şi raportarea indicatorilor financiari din bugetul de 

venituri şi cheltuieli al DSP; 

• 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; 
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• 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 sanitare; 

• 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 

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; 

• Implementarea  sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale 

instituţiilor publice (ForExeBug). 

Rezultate obţinute 

În anul 2016 bugetul DSP Vaslui a fost aprobat in conditiile determinate de evoluţiile 

economice interne şi externe, reusindu-se finanţarea la timp şi la un nivel corespunzator a 

cheltuielilor proprii, unitãţilor sanitare din reţeaua administraţiei publice locale, 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 fãcut 

analize asupra efectuării cheltuielilor aprobate, îndeosebi ale cheltuielilor de personal, informând 
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conducerea  asupra unor posibile disfunctionalităţi, furnizând, totodată, soluţii de remediere a 

acestora. 

Principalele activităţi economice în anul 2016, 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: 

■  Supunerea spre aprobarea conducerii DSP a repartizarii creditelor bugetare alocate prin 

legea bugetuluii de stat, pe titluri de cheltuieli, pe articole si alineate si pe trimestre; 

■ Asigurarea finanţării sectorului sanitar bugetar, a programelor de sănătate şi a celorlalte 

acţiuni şi activităţi, inclusiv a cheltuielilor de capital, cu respectarea prevederilor legale; 

■ 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 2016, 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; 

■ Modificarea, in conditiile 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; 

■ Fundamentarea propunerilor de buget pentru anul 2016 pe baza principalelor strategii politice 

şi proiecte prioritare ale Ministerului Sănătăţii; 

■ Stabilirea necesarului de credite bugetare pentru DSP, pe subdiviziunile clasificaţiei 

indicatorilor financiari, pe baza fundamentarilor propuse 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 2015, 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; 
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■ Monitorizarea permanentaa a miscarii obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe din 

patrimoniul DSP Vaslui; 

■ Exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor prevăzute de 

dispoziţiile legale. 

■ Calculul amortizãrii mijloacelor fixe; 

■ Arhivarea documentelor financiar-contabile . 

 

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 2016 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 elaborãrii situaţiilor financiare aferente anului 2015, 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; 

■ Inregistrarea facturilor furnizorilor in programul de contabilitate; 

■ Pentru a preintampina sincopele in efectuarea plãtilor prin trezorerie s-a monitorizat si 

inregistrat zilnic in programul Forexebug angajamentele si receptiile aferente; 

■ Inregistrarea in contabilitate si verificarea tuturor operatiunilor ce se efectueaza 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; 
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■ Plata salariilor prin banca si numerar casierie (2 persoane); 

■ 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. 

■     Efectuarea de raportări către alte instituţii: INS, MFP. 

3.  Monitorizarea periodica a unor categorii de venituri şi cheltuieli 

■ Monitorizarea lunară şi trimestrială a incasărilor şi plăţilor din veniturile proprii ale MS; 

■ Monitorizarea cheltuielilor de personal pentru DSP, 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 2016 de la 

bugetul de stat pentru activitatea proprie, situatia se prezintă astfel: 

Credite bugetare aprobate pentru activitatea proprie 3.828 mii lei din care: 

Cheltuieli de personal  2662 mii lei; 

Cheltuieli cu bunuri si servicii  1.166 mii lei, din care:  

 - cheltuieli de funcţionare 410 mii lei; 

 - programe de sănătate 756 mii lei (405 mii lei pentru lapte praf şi       

                                                             351 mii lei pentru medicamente,servicii). 

Plăţile efectuate de la bugetul de stat pentru activitatea proprie 3.739 mii lei din care:  

Cheltuieli de personal   2.662 mii lei; 

Cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.077 mii lei, din care:  

 - cheltuieli de funcţionare 402 mii lei; 

 - programe de sănătate 675 mii lei (405 mii lei pentru lapte praf si  
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                                                            270 mii lei pentru medicamente, servicii). 

 

 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. 

 

 Credite bugetare aprobate pentru: 

■ Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua 

administratiei publice locale 16.411 mii lei; 

■ Finantarea programe 4.343 mii lei; 

■ Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale de invatamant 3.219 

mii lei. 

 La Titlu “Transferuri” au fost alocate de la bugetul de stat următoarele sume: 

■ Finanţarea celor două unităţi medico-sociale de pe raza judetului Vaslui – 2.072 mii lei 

aferente cheltuielilor salariale pentru personalul medical şi medicamente şi materiale 

sanitare; 

■ Finanţarea asistenţilor comunitari – 2.044 mii lei; 

    Situaţia privind sumele alocate din venituri proprii ale MS – accize pentru tutun şi alcool, 

precum şi plăţile nete şi cheltuielile efective pentru anul 2016, se prezintă astfel: 

 Venituri proprii MS – accize, total buget în valoare de 5.944 mii lei: 

■ bunuri şi servicii - 39 mii lei (Anexa privind Execuția programelor de sănătate la nivelul DSP 

Vaslui); 

■ Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua AAPL 4.522 mii 

lei ; 

■ Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua AAPL 

1.383 mii lei (Anexa privind Execuţia programelor de sănătate la nivelul DSP Vaslui); 

  

 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 2016 au fost în sumă de 

574.002 lei, provenind din încasări pentru prestatii efectuate, astfel: 

■ Analize laborator bacteriologice  –  181.940  lei; 

■ Analize laborator chimie –  192.420     lei; 

■ Determinări noxe în mediul de muncă –   82.580 lei; 
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■ Alte surse de venituri (taxa curs igiena, taxa urgenta, retete, asistenta de specialitate, 

certificat de conformitate, inregistrari cabinet)  –  117.060   lei. 

 

COMPONENTA VENITURILOR PROPRII DSP VASLUI 2016 

32%

34%

14%

20%

MIOCROBIOLOGIE

FIZICO-CHIMICE

MEDICINA MUNCII

ALTE SURSE

 

 

 În anul 2016 situaţia cheltuielilor din venituri proprii din servicii de laborator încasate 

şi utilizate, se prezintă astfel : 

■ Cheltuieli de personal: plăţi efectuate în valoare de 116.000 lei; 

■ Cheltuieli pentru bunuri : plată în valoare de 329.496 lei. 

  În anul 2016, 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  in valoare de 90.936 

lei, achizitionându-se Windows 10 PRO (34 licenţe), licente Microsoft Office 2016 (56 

licente). Activitatea economică în anul 2016 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 funcţional, 

obiecte de inventar, reparaţii curente la clădirile în care isi desfasoara activitatea personalul. 

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. 
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 Execuţia bugetară la nivelul anului 2016 din fondurile alocate de Ministerul Sănătăţii 

a fost de 99 % 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. 

 

 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV 

 

Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2016 se referă îndeosebi la:  

▪ Incheierea si urmărirea derulării contractelor de prestări servicii, necesare bunei 

desfaşurări a activităţii instituţiei şi legătura permanentă cu toţi prestatorii de servicii: 

- servicii furnizare utilităţi (energie electrică, gaze, apă-canal, salubrizare, telefonie) 

-  servicii de pază a celor două sedii 

-  servicii de curăţenie si întreţinere si reabilitare a sediilor 

- servicii de întreţinere, revizie şi reparaţii a autoturismelor din dotare; 

▪ Recepţia tuturor bunurilor achiziţionate pe bază de factură si consemnare în note de 

recepţie;                                                        

▪ Eliberarea bunurilor din magazie în baza solicitărilor şi a repartizărilor;    

▪ Efectuarea mutărilor de mobilier în urma achizitiilor si a casarilor; 

▪ Evidenţa si inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar; 

▪ Verificarea, repararea si reâncărcarea stingătoarelor si verificarea hidranţilor interiori; 

▪ Inlocuirea obiectelor sanitare şi a surselor de iluminat deteriorate; 

▪ Aprovizionarea cu materiale sanitare si  birotică conform solicitărilor aprobate; 

▪ Urmărirea efectuării etalonării si verificării metrologice a echipamentelor de laborator; 

▪ Reamenajări în cadrul laboratorului de chimie; 

▪ Revizuire si intretinere generatoare current electric; 

▪ Revizia si repararea aparatelor de aer condiţionat din dotare; 

▪ Revizuirea centralelor termice; 

▪ Montare aparate aer conditionat; 

▪ Coordonarea activităţii conducătorilor auto. 
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COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE 

 

Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2016 se referă îndeosebi la:  

▪ aprovizionarea compartimentelor cu produsele, lucrările si serviciile solicitate, prin 

comenzi, note justificative, prin calcularea valorilor aproximative a referatelor in urma 

cererilor de oferta de pret catre diferiti furnizori; 

▪ realizarea achiziţiilor - comenzi efectuate prin intermediul SEAP; 

▪ pregatirea caietelor de sarcini, a fişelor de date şi a documentelor necesare derulari 

procedurilor de achiziţii - Achizitia de lapte praf; 

▪ pregătirea documentelor solicitate de Compartimentul Contabilitate ce insotesc fiecare 

▪ factură în momentul în care aceasta se da la plata – angajamentul legal si propunerea de 

angajare a unei cheltuieli; 

▪ participarea la diferite comisii de control unde s-au desfasurat activităţi de verificare şi 

control în unităţile sanitare din subordine la care s-au constatat deficienţe în desfăşurarea 

activităţii anterioare; 

▪ realizarea achiziţiilor în vederea dotării laboratoarelor cu aparatură de laborator, în 

conformitate cu lista de investiţii primită de la Ministerul Sănătăţii; 

▪ transmiterea catre Ministerul Sănătăţii a consumului de medicamente trimestrial din 

unitatile sanitare din judetul Vaslui. 


