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RAPORT PRIVIND ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE  

 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VASLUI  

 

AN 2017 

 

 

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. 

  Direcţia de Sănătate Publică Vaslui are aprobate 81,5 posturi, din care 38 funcţii 

publice (10 posturi vacante şi 28 posturi ocupate, din care 24 cu studii superioare, 5 cu  studii 

medii) şi 43,5 posturi  personal contractual (7 posturi vacante şi 36,5 posturi ocupate, din 

care  14 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: 

 

 

 

 

 

 

                                          

ROMÂNIA 

                           MINISTERUL SĂNĂTĂŢII  

            DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VASLUI 

  Strada Republicii, Bl  367, sc. E & F, Vaslui, România 

      Telefon 0235312455; 0371332599    Fax 0235317351 

               e-mail: secretariat@dspvs.ro, secretariat@dspvs.ro 
       Operator de date personale înregistrat la ANSPDCP cu nr. 14119 
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COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

 

Managementul resurselor umane din cadrul aparatului propriu constă în gestionarea, 

evaluarea şi supervizarea activităţii profesionale a angajaţilor. 

Principalele cctivități desfășurate în anul 2017: 

■ 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 următoarele  posturi: 

o 1 funcţie publică de execuţie vacantă de consilier superior; 

o 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector debutant; 

o 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector principal;  

o 1 post contractual de conducere vacant de şef compartiment; 

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

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

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

ocuparea următoarelor posturi: 

o 1 funcţie publică de execuţie vacante de inspector debutant (2 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 (1 sesiune de 

recrutare); 

o 2 funcţii publice de execuţie vacante de consilier superior (2 sesiuni de 

recrutare); 

o 1 post contractual de conducere vacant de şef compartiment (1 sesiune de 

concurs); 

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

sesiune de concurs); 

o 1 post contractual de execuţie vacant de medic specialitatea igienă  (1  sesiune 

de concurs); 

o 1 post contractual de execuţie vacant de asistent medical generalist principal (1 

sesiune de concurs); 

o 1 post contractual de execuţie vacant de asistent medical debutant generalist (2 

sesiuni de concurs). 
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■ participarea la concursurile pentru ocuparea următoarelor posturi din unităţile sanitare 

şi centrele de asistenţă medico – sociale din judeţ: 

o 1 post vacant de medic specialist radiologie-imagistică medicală la Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Vaslui; 

o 4 posturi vacante de medic specialist psihiatrie la Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Vaslui; 

o 1 post vacant de medic specialist ortopedie pediatrică la Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Vaslui; 

o 1 post vacant de biolog la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui; 

o 1 post vacant de medic primar obstetrică-ginecologie la Spitalul Municipal 

„Dimitrie Castroian” Huşi; 

o  1 post vacant de medic specialist radiologie-imagistică medicală la Spitalul 

Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad; 

o 1 post vacant de medic specialist chirurgie generală la Spitalul Municipal de 

Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad;  

o 1 post vacant de medic specialist chirurgie plastică, microchirurgie 

reconstructivă la Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad. 

o 2 posturi vacante de asistent medical la Centrul de Asistenţă Medico - Socială 

Băceşti; 

o 1 post vacant de asistent medical la Spitalul de Psihiatrie Murgeni. 

■ Întocmirea situaţiei privind  posturile normate, ocupate şi vacante la data de 

31.12.2017, pentru toate unităţile medicale, pe categorii de personal existente ȋn 

aceste entităţi: 

 

Nr.crt Categoria de personal  

Nr.posturi 

normate si 

aprobate in statul 

de functii pentru 

anul 2017 

Nr.   posturi 

ocupate  
Nr.   posturi vacante  

0 1 2 3 4 

1 Medici (posturile ocupate inclusiv de rezidenti) 
479 313 166 

2 Farmacişti 
13 7 6 

3 Fiziokinetoterapeuti,  
1 1 0 

4 Bioingineri medicali 
7 6 1 

5 Biologi 
17 12 5 

6 Biochimisti 
6 5 1 

7 Chimisti 
17 9 8 

8 Fizicieni  medicali, 
2 2 0 

9 Logopezi 
3 1.5 1.5 

10 Sociologi 
1 1 0 

11 Profesori CFM 
4 2 2 

12  Kinetoterapeuti 
9 5 4 
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13 Asistenti sociali (S) 
20 16 4 

14 Psihologi 
15.5 11.5 4 

15 
Personal mediu sanitar si asistenti medicali cu 

studii superioare 

1585.5 1266.5 319 

16 

Soră medicală, oficiant medical, laborant, 

moaşă, maseur, gipsar, autopsier, instructor 

CFM,  instructor de educatie, asistent social 

14 9 5 

17 

Personal mediu sanitar (statistician medical, 

registrator medical, operator registrator de 

urgenţă) 

76 65 11 

18 

Personal auxiliar sanitar (infirmieră, 

îngrijitoare, agent DDD, brancardier, băieş, 

nămolar, garderobier, spălătoreasă) 

1098.5 761 337.5 

19 Ambulanţier 
69 65 4 

20 Soferi autosanitara 
24 23 1 

21 TESA  189 137 52 

22 Personal clerical 
2.5 2 0.5 

23 Muncitori şi personal de deservire 
287 226 61 

  TOTAL  3940 2946.5 993.5 

 

SITUAŢIA PE SPECIALITĂŢI  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        
1.00 1.00 0.00 

2 Anestezie şi terapie intensivă   
28.00 17.00 11.00 

3 Boli infecţioase               
17.00 10.50 6.50 

4 Cardiologie     
13.00 9.00 4.00 

5 Cardiologie pediatrică 
0.00 0.00 0.00 

6 Dermatovenerologie  
8.00 6.00 2.00 

7 Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 
9.00 6.00 3.00 

8 Endocrinologie  
4.00 3.00 1.00 

9 Expertiza medicală a capacităţii de muncă   
0.00 0.00 0.00 

10 Farmacologie clinică  
0.00 0.00 0.00 

11 Gastroenterologie   
4.00 2.00 2.00 

12 Gastroenterologie  pediatrică 
0.00 0.00 0.00 

13 Genetică medicală 
0.00 0.00 0.00 

14 Geriatrie şi gerontologie 
0.00 0.00 0.00 

15 Hematologie   
1.00 1.00 0.00 

16 Medicină de familie       
18.00 16.00 2.00 

17 Medicină de urgenţă   
29.00 13.00 16.00 

18 Medicină internă    
31.00 19.00 12.00 

19 Medicină fizică şi de reabilitare 
0.00 0.00 0.00 

20 Medicina muncii     
3.00 1.00 2.00 

21 Medicină sportivă    
1.00 0.00 1.00 

22 Nefrologie   
4.00 3.00 1.00 

23 Nefrologie  pediatrică 
0.00 0.00 0.00 

24 Neonatologie      
15.00 5.00 10.00 

25 Neurologie     
17.00 13.00 4.00 

26 Neurologie pediatrică      
4.00 3.00 1.00 
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27 Oncologie medicală     
8.00 4.00 4.00 

28 Pediatrie    
28.00 19.00 9.00 

29 Pneumologie  pediatrică  
0.00 0.00 0.00 

30 Pneumologie 
30.00 17.00 13.00 

31 Psihiatrie   
30.00 15.00 15.00 

32 Psihiatrie pediatrică    
4.00 2.00 2.00 

33 Radioterapie     
0.00 0.00 0.00 

34 Recuperare, medicină fizică şi balneologie  
7.00 5.00 2.00 

35 Reumatologie  
2.00 2.00 0.00 

36 Chirurgie cardiovasculară    
0.00 0.00 0.00 

37 Chirurgie generală        
23.00 19.00 4.00 

38 Chirurgie orală şi maxilo-facială   
1.00 1.00 0.00 

39 Chirurgie pediatrică     
6.00 3.50 2.50 

40 

Chirurgie plastică - microchirurgie 

reconstructivă  

3.00 1.00 2.00 

41 Chirurgie toracică     
0.00 0.00 0.00 

42 Chirurgie vasculară   
0.00 0.00 0.00 

43 Neurochirurgie   
1.00 1.00 0.00 

44 Obstetrică-ginecologie   
30.00 26.50 3.50 

45 Oftalmologie   
10.00 8.00 2.00 

46 Ortopedie pediatrică 
0.00 0.00 0.00 

47 Ortopedie şi traumatologie   
11.00 9.00 2.00 

48 Otorinolaringologie   
9.00 7.00 2.00 

49 Urologie   
4.00 3.00 1.00 

50 Anatomie patologică   
7.00 6.00 1.00 

51 Epidemiologie  
9.00 3.50 5.50 

52 Igienă   
0.00 0.00 0.00 

53 Medicină de laborator  
14.00 7.00 7.00 

54 Medicină legală      
6.00 5.00 1.00 

55 Medicină nucleară      
0.00 0.00 0.00 

56 Microbiologie medicală 
0.00 0.00 0.00 

57 Radiologie - imagistică medicală   
16.00 12.00 4.00 

58 Sănătate publică şi management  
2.00 1.00 1.00 

59 Chirurgie dento-alveolară    
0.00 0.00 0.00 

60 Ortodonţie şi ortopedie dento-facială      
0.00 0.00 0.00 

61 Endodonţie         
0.00 0.00 0.00 

62 Parodontologie  
0.00 0.00 0.00 

63 Pedodonţie 
0.00 0.00 0.00 

64 Protetică dentară      
0.00 0.00 0.00 

65 Medicină generală 
5.00 4.00 1.00 

66 Stomatologie generală 6.00 3.00 3.00 

  

                                  TOTAL 

479.00 313.00 166.00 

■ Corespondenţă cu unităţile sanitare privind desemnarea reprezentantului DSP Vaslui 

pentru concursurile de medic, biologi, farmacişti, respectiv asistent medical,  cu participarea 

în comisiile următoare: 

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui- 11 concursuri; 

- Spital Huşi- 2 concursuri; 
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- CAMS Codăeşti - 1 concurs; 

- CAMS Băceşti - 1 concurs. 

■ Întocmirea situației privind posturile propuse a fi publicate la concursul naţional de 

intrare în rezidenţiat de la nivelul unităţilor sanitare, pentru sesiunea 19 noiembrie 2017, pe 

domeniile medicină dentară, medicină şi farmacie, precum şi a situaţiei privind estimarea 

necesarului de specialişti pentru următorii 3-7 ani: 

 

Domeniu  Unitatea sanitară 
Locul de 

muncă 
Specialitatea 

Nr. 

posturi 

Nr. 

posturi 

publicate 

M 

Spitalul Municipal de 

Urgenţă "Elena 

Beldiman" Bârlad 

Secția  

neonatologie 
Neonatologie 1 1 

M 

Spitalul Municipal de 

Urgenţă "Elena 

Beldiman" Bârlad 

Compartiment 

oncologie 

medicală 

Oncologie 

medicală 
1 1 

M 

Spitalul Municipal de 

Urgenţă "Elena 

Beldiman" Bârlad 

Secția  boli 

infecțioase 

Boli 

infecțioase 
1 1 

M 

Spitalul Municipal 

"Dimitrie Castroian " 

Huşi 

Cabinet 

recuperare, 

medicină fizică 

şi balneologie 

din cadrul 

ambulatoriului 

integrat 

Reumatologie 1 1 

M 

Spitalul Municipal 

"Dimitrie Castroian " 

Huşi 

Compartiment 

primire urgențe 

Medicină  de 

urgență 
2 1 

M 
Spitalul de Psihiatrie 

Murgeni 

Cameră de 

gardă 

Medicină 

internă 
1 0 

M 
Spitalul de Psihiatrie 

Murgeni 

Secția psihiatrie 

cronici 
Psihiatrie 2 1 

 

TOTAL NUMAR POSTURI PROPUSE A FI 

SCOASE LA CONCURS 
9 6 

 

■ S-au primit solicitări pentru înscrierea la examenul de rezidenţiat pentru sesiunea 19 

noiembrie 2017: 21 candidaţi, din care 10 pe domeniul medicină, 8 pe domeniul 

medicină dentară și 3 pe domeniul farmacie. 

■ Întocmirea situației privind rezidenţii angajaţi cu contracte individuale de muncă pe 

durată nedeterminată: 

LUNA PENTRU CARE 

SE FACE 

RAPORTAREA 

NUMĂRUL TOTAL 

REZIDENŢI 

ANGAJAŢI AFLAȚI 

ȊN EVIDENŢĂ 

NUMĂR TOTAL 

RERZIDENŢI 

BENEFICIARI 

DE BURSE 

SUMA TOTALĂ 

CUVENITĂ 

LEI 

IANUARIE   2017   63 52 34.036 

FEBRUARIE  2017 62 54 34.741 

MARTIE   2017 58 51 33.267 

APRILE  2017 58 50 32.475 
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MAI       2017 57 47 30.425 

IUNIE  2017 55 48 28.781 

IULIE   2017 53 46 28.810 

AUGUST 2017 50 44 26.403 

SEPTEMBRIE 2017  50 44 27.373 

OCTOMBRIE 2017 50 43 27.163 

NOIEMBRIE 2017 50 40 25.331 

 

 

COMPARTIMENT JURIDIC 

 

Pe parcursul anului 2017,  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, cu urmǎtorii indicatori: 

■  Numǎr propuneri de modificare/completare proiecte/acte normative promovate 

(înaintate MS): 1 

■  Numǎr de acte admistrative întocmite şi avizate din punct de vedere al legalitǎtii: 201 

■ Numǎr litigii în care se reprezintǎ interesele instituţiei în faţa instanţelor 

judecǎtoreşti/arbitrale şi altor organe sau organisme jurisdicţionale: 19 

■  Numar hotărări  judecătoreşti  puse în executare   privind punerea sub interdicţie: 18   

■ Numǎr de  hotărâri judecătoreşti având ca obiect luarea măsurilor de siguranţă 

prevăzute de art. 109 şi110 Cod Penal, privind obligarea la tratament medical şi 

internarea medicală, pentru care s-a asigurat punerea în executare şi monitorizare: 18 

■ Numar dosare de executare silită întocmite: 8 

■ Număr total contracte avizate: 61 

■ Numǎr participǎri în calitate de membru, la şedinţele Comisiei paritare constituite la 

nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Vaslui, pentru stabilirea necesarului de medici 

şi familie şi servicii medicale şi a numǎrului de paturi contactabile la nivelul judeţului 

Vaslui: 4 

■ Număr întâlniri organizate cu reprezentanţii unitǎţilor sanitare pentru actualizarea 

informaţiilor privind legislaţia specifică aplicabilă şi identificarea dificultăţilor apărute 

în implementarea acesteia: 2 

■  Numǎr avize emise  ca urmare a propunerilor Comisiei pentru analiza necesității 

prelungirii activităţii medicilor după ȋmplinirea vârstei de pensionare: 12 

 

 



8 

 

 

COMPARTIMENT  AUDIT  PUBLIC  INTERN 

 

În cursul anului 2017 Compartimentul de audit public intern din cadrul D.S.P Vaslui a 

executat patru misiuni de audit de regularitate şi una ad-hoc privind transferurile de la 

bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala.  

Prima misiune a vizat Analiza consumului de carburanti a avut ca obiective 

principale analiza organizarii si functionarii biroului administrativ, gradul de indeplinire a 

atribuţiilor, controlul foilor de parcurs corespunzatoare si utilizarea eficienta a acestora.  

Au fost emise recomandǎri cu privire la mentinerea in stare de functionare a 

autovehiculelor din dotare si un control mai eficient a alimentarilor.  

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

modului de monitorizare si control a PNS pe anul 2016. În acest context, obiectivele 

principale au fost  controlul derularii programelor de sanatate. În urma verificării și analizei 

nu s-au constatat deficiențe, recomandând respectarea riguroasă a monitorizării lunare și a 

modului de derulare a programelor. 

A treia misiune privind Modul de cheltuire a fondurilor publice primite de la 

M.S. referitoare la finantarea UPU/CPU, a avut ca obiective utilizarea fondurilor in limita 

bugetului alocat potrivit destinatiei specificate; verificarea activitatii privind evidentierea 

intrarilor consumurilor si stocurilor de bunuri achizitionate prin acest program. Principalele 

recomandari au fost recuperarea cheltuielilor efectuate in structura de urgenta, asa cum 

prevede legislația, respectarea si aplicarea prevederilor legale enumerate la aspectele negative 

constatate.  

În cea de-a patra misiune privind Utilizarea fondurilor pentru investitii din cadrul 

DSP Vaslui a avut ca obiectiv principal utilizarea fondurilor in limita bugetului alocat potrivit 

destinatiei specificate. Nu s-au constatat deficiente in ceea ce privesc achizitiile de mijloace 

fixe si a punerii in functiune. 

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

perioada supusă auditǎrii fiind 01.01.2016 - 31.12.2016. 

 

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, 
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datele statistice colectate fiind verificate (logic si matematic), centralizate si  transmise  în 

termenele prevăzute in calendarul anual de predare a lucrarilor. 

 

I. INDICATORI  DEMOGRAFICI 

 

1. Natalitatea 2016-2017 

 

  Se observă o scădere a născuţilor vii în anul 2017, de la 5070 în anul 2016 la 

4850, acest fenomen se observă și la indicatori, de la 10.54‰ locuitori în anul 2016, la 9.93 

‰ locuitori în anul 2017. 

 

 Anul 2016 Anul 2017 

 C. A. 

‰ 

loc. 

C. A. ‰  

loc. 

TOTAL GENERAL 5070 10.54 4850 9.93 

 

 

2. Mortalitatea generală 2016-2017 

 

 Fată de anul 2016, numărul de decese generale crește de la 5174 la 5359 în anul 2017. 

Fenomenul se observă și la indicatori, de la 10.75‰ locuitori, la 10.97‰ locuitori. 

 Anul 2016 Anul 2017 

 C. A. ‰ loc. 

C. A. ‰  

loc. 

TOTAL GENERAL 5174 10.75 5359 10.97 

 

          

3. Mortalitatea infantilă 2016-2017 

 

  În anul 2017, mortalitatea infantilă (decese sub un an la 1000 nascuti vii) scade 

de la 17 decese în anul 2016, respectiv 3.35 ‰ NV  la 10 decese , respectiv 2.06 ‰  NV.  

 

 Anul 2016 Anul 2017 

 

Dec 0-1 

an 

‰ nascuti 

vii 

Dec 0-1 

an 

‰ nascuti 

vii 

TOTAL JUDET 17 3.35 10 2.06 

 

    4. Sporul natural 2016-2017 

 

  Sporul natural în anul 2017se mentine negativ ca în anul 2016, de la -0.22‰ 

locuitori, la - 1.04‰ loc. 

 Anul 2016 Anul 2017 

 

Diferenta NV 

SI DG 

‰  

loc. 

Diferenta NV 

SI DG 

‰  

loc. 

TOTAL 

GENERAL -104 -0.22 -509 -1.04 
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  5. Decese materne 2016-2017 

    

În anul 2017 nu s-a inregistrat niciun deces matern prin complicaţiile sarcinei, 

nașterii și lehuziei și nici prin complicaţii indirecte. 

 Anul 2016 Anul 2017 

 CA 

%0 

NV CA 

%0 

NV 

TOTAL 0 0 0 0 

Prin  avort 0 0 0 0 

Prin risc obstetrical 0 0 0 0 

Prin cauze indirecte 0 0 0 0 

  

 

II. MORBIDITATE   
 

1. MORBIDITATEA (INCIDENTA) IN CABINETELE MEDICILOR DE FAMILIE  

 

In anul 2017, incidenţa la medicii de familie scade la 232313, fată de anul 2016 unde 

incidenţa a fost de 258221, din cauza desfiintării unor cabinete de familie, prin plecarea 

medicilor  în strainatate. Scăderea incidenţei se relevă și la indicatori: 53670,48 %000 

locuitori în anul 2016, la 47571,30 %000 locuitori, în anul 2017. 

  2016 2017 

  C.A 

Indicator  %000 

loc. C.A 

Indicator  %000 

loc. 

TOTAL 258221 53670.48 232313 47571.30 

 

 

 

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 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Aflaţi 
2219 2250 11579 11936 

1016

4 

1061

1 2849 2836 41170 41855 19708 19628 395 369 4359 4478 

Intraţi     d.c.: 
176 131 1172 1095 1209 1103 251 240 3446 3272 1401 1502 39 41 670 485 

Ieşiţi      din 
care: 145 168 815 970 762 1174 264 322 2761 3400 1481 1929 65 60 551 624 

Rămaşi în 
evidenţă 2250 2213 11936 12061 

1061

1 

1054

0 2836 2754 41855 41727 19628 19201 369 350 4478 4339 

Indici 
de,prevalenţă 0.47 0.46 2.48 2.52 2.21 2.20 0.59 0.58 8.70 8.72 4.08 4.01 0.08 0.07 0.93 0.91 

                 

-Continuare- 

  Boli pulmonare 
cronice obstructive 

Boală ulceroasa Ciroza si hepatita 
cronica 

Nefritopatii 

A 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Aflaţi 
9426 9225 6907 6591 12250 12089 1322 1355 

Intraţi     d.c.: 
772 747 183 257 821 749 231 194 

Ieşiţi      din 
care: 973 953 499 566 982 1016 198 190 

Rămaşi în 
evidenţă 9225 9019 6591 6282 12089 11822 1355 1359 

Indici 
de,prevalenţă 1.92 1.88 1.37 1.31 2.51 2.47 0.28 0.28 
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La prevalentă, observăm ca ponderea cea mai mare o au bolile aparatului cardio-

vasculare atat în anul 2016, cât și în anul 2017 (bolile hipertensive, cardiopatiile ischemice, 

etc.) urmate de bolile aparatului digestiv (ulcer, ciroza si hepatită cronică, etc.). 

 

 

 

3. MORBIDITATEA IN CABINETELE DE SPECIALITATE DIN AMBULATORIUL 

INTEGRAT 

 

Pentru anul 2017 se observă o creştere a incidenƫei prin TBC, cât și a prevalenţei faƫă 

de anul 2016. Dacă în anul 2016 au fost 260 cazuri noi cu un indicator de 54,04 %000 loc., în 

anul 2017 au crescut la 295 cu un indicator de 60,40 %000 loc. Iar la bolnavii rămasi în 

evidenƫă, de la 254-0,05 % loc. în anul 2016, la 265-0,05 % loc. în anul 2017. 

 

        Morbiditatea prin TBC 

 
 2016 2017 

 Cazuri 

noi 

Ramasi 

evidenta 

Cazuri 

noi 

Ramasi 

evidenta 

TOTAL 260 254 317 265 

 

 

 Indicatori de morbiditate prin TBC 

 
 2016 2017 

 Indicator 

%000 loc 

Indicator 

% loc 

Indicator 

%000 loc 

Indicator 

% loc 

TOTAL 54.04 0.05 64.91 0.05 
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Pentru anul 2017, se observă o creştere a incidenţei prin tumori maligne fată de anul 2016. Dacă în 

anul 2016 au fost 1144 cazuri noi cu un indicator de 237,78 %000 loc., în anul 2017 au crescut la 

1271, cu un indicator de 260,26 %000 loc. Iar la prevalenƫă(bolnavii rămași în evidentă), a crescut 

cifra absolută de la 8090-1,68 % loc. în anul 2016, la 8690-1,78 % loc. în anul 2017. 

 

 

Morbiditatea prin TUMORI   MALIGNE 

 

 2016 2017 

 Cazuri 

noi 

Ramasi 

evidenta 

Cazuri 

noi 

Ramasi 

evidenta 

TOTAL 1144 8090 1271 8690 

 

 

Indicatori de morbiditate prin TUMORI MALIGNE 

 

 2016 2017 

 Indicator 

%000 

loc 

Indicator 

% loc 

Indicator 

%000loc 

Indicator 

% loc 

TOTAL 237.78 1.68 260.26 1.78 

 

     

Se observa o scădere a incidenƫei prin diabet zaharat în anul 2017 comparativ cu anul 2016 

si o creştere a prevalenƫei în anul 2017 fată de anul 2016. Dacă în anul 2016, au fost 1216 cazuri noi 

cu un indicator de 252,74 %000 loc., în anul 2017, au scăzut la 1125 cu un indicator de 230,37 

%000 loc. Iar la bolnavii rămași în evidentă au crescut de la 20362-4,23% loc. în anul 2016, la 

21210-4,32 % loc. în anul 2017.  

 

 

Morbiditatea prin DIABET ZAHARAT si Indicatori de Morbiditate 

 

 Cifra absoluta Indicatori %000 locuitori  si la 

% loc. 

 2016 2017 2016 2017 

Cazuri noi  1216 1125 252.74 230.37 

TOTAL RAMASI IN 

EVIDENTA 20362 21210 
4.23 4.32 

 

    

 

Se observă o creştere a incidenţei prin tulburări mintale în anul 2017 comparativ cu anul 

2016, si la prevalentă la fel. Dacă în anul 2016 au fost 612 cazuri noi cu un indicator de 127,20 

%000 loc., în anul 2017 au crescut la 632 cu un indicator de 129,41 %000 loc. Iar la prevalentă de 
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la 10650 cazuri cu un indicator de 2.21% loc în anul 2016, la 11218 cazuri cu un indicator de 2.29 

% loc. în anul 2017. 

 

Morbiditatea prin Tulburări Mintale                 Indicatori de morbiditate prin Tulburări Mintale 

 
 2016 2017 

 Cazuri 

noi 

Ramasi 

evidenta 

Cazuri 

noi 

Ramasi 

evidenta 

TOTAL 612 10650 632 11218 

 

    

 Evidenţa gravidelor     2016 

Mediul 

R
ân

d
 

Nou intrate în evidenţă în cursul anului 

Scoase 

din 

evidenţ

ă 

Rămase 

în 

evidenţă 

Total, 

Nou 

depis

tate 

total, 

Gra

vide 

cu 

risc 

Nou depistate după 

vârsta sarcinii 
Ven

ite 

din 

alte 

terit

orii 

din 

care: 

din 

care: Luna 

Lun

a Luna 

    I-III 

IV-

V VI-IX 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total 1 2924 2874 234 1758 747 369 50 2824 1351 

Urban 2 1356 1320 81 922 273 125 36 1222 663 

Rural 3 1568 1554 153 836 474 244 14 1602 688 

           

           

  Evidenţa gravidelor     2017 

Mediul 

R
ân

d
 

Nou intrate în evidenţă în cursul anului 

Scoase 

din 

evidenţ

ă 

Rămase 

în 

evidenţă 

Total, 

Nou 

depis

tate 

total, Gra

vid

e 

cu 

risc 

Nou depistate după 

vârsta sarcinii 

Venite 

din alte 

teritorii 

din 

care: 

din 

care: Luna 

Lun

a 

Lu

na 

    I-III 

IV-

V 

VI-

IX 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total 1 2539 2498 207 1491 668 339 41 2599 1291 

Urban 2 1183 1167 79 815 228 124 16 1203 643 

Rural 3 1356 1331 128 676 440 215 25 1396 648 

 

Întreruperea cursului sarcinii (în spitale şi în cabinete de obstetrică-ginecologie publice) 2016 

Specificare 

R
ân

d
u
l 

Total 

din 

care: 

rural 

Grupa de vârstă 

Sub 

15 ani 

15 - 

19 

ani 

20 - 

24 

ani 

25 - 

29 

ani 

30 - 

34 

ani 

35 - 

39 

ani 

40 - 

44 

ani 

45 - 

49 

ani 

50 şi 

peste 

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Total 01 1221 906 7 161 250 226 241 223 106 7 0 

La cerere 02 827 640 2 101 167 155 166 155 78 3 0 

Avort incomplet 03 394 266 5 60 83 71 75 68 28 4 0 

 2016 2017 

 Indicator 

%000loc 

Indicator 

% loc 

Indicator 

%000loc 

Indicator 

% loc 

TOTAL 127.20 2.21 129.41 2.29 
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Avort provocat 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Întreruperea cursului sarcinii (în spitale şi în cabinete de obstetrică-ginecologie private) 2016 

Specificare 

R
ân

d
u
l 

Total 

din 

care: 

rural 

Grupa de vârstă 

Sub 

15 ani 

15 - 

19 

ani 

20 - 

24 

ani 

25 - 

29 

ani 

30 - 

34 

ani 

35 - 

39 

ani 

40 - 

44 

ani 

45 - 

49 

ani 

50 şi 

peste 

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Total 01 330 200 1 22 58 64 77 74 32 2 0 

La cerere 02 330 200 1 22 58 64 77 74 32 2 0 

Avort incomplet 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avort provocat 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Întreruperea cursului sarcinii (în spitale şi în cabinete de obstetrică-ginecologie publice) 2017 

Specificare 

R
ân

d
u
l 

Total 

din 

care: 

rural 

Grupa de vârstă 

Sub 

15 

ani 

15 - 

19 

ani 

20 - 

24 

ani 

25 - 

29 

ani 

30 - 

34 

ani 

35 - 

39 

ani 

40 - 

44 

ani 

45 - 

49 

ani 

50 şi 

peste 

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Total 01 1038 773 1 139 219 175 202 198 96 8 0 

La cerere 02 700 564 0 81 147 115 152 136 64 5 0 

Avort incomplet 03 338 209 1 58 72 60 50 62 32 3 0 

Avort provocat 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Întreruperea cursului sarcinii (în spitale şi în cabinete de obstetrică-ginecologie private) 2017 

Specificare 

R
ân

d
u
l 

Total 

din 

care: 

rural 

Grupa de vârstă 

Sub 

15 

ani 

15 - 

19 

ani 

20 - 

24 

ani 

25 - 

29 

ani 

30 - 

34 

ani 

35 - 

39 

ani 

40 - 

44 

ani 

45 - 

49 

ani 

50 şi 

peste 

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Total 01 271 153 0 22 37 52 54 70 33 3 0 

La cerere 02 271 153 0 22 37 52 54 70 33 3 0 

Avort incomplet 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avort provocat 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

COMPARTIMENT  AVIZE  ŞI  AUTORIZARE 

În anul 2017 au fost eliberate 567 documente, structurate astfel: 

• Autorizații sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere: 39 

• Autorizații sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare: 83 

• Vize autorizaţiii sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare: 35 
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• Notificări de respingere a  autorizaţiei sanitare: 21 

• Notificări ale conformităţii pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire a 

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

• 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: 271 

• Notificări eliberate în vedrerea obţinerii de fondurii F.E.A.D.R. în număr de: 110 

 

Situația unităților de învățământ autorizate se prezintă astfel: 

Tip unități de învățământ  

ÎNVĂȚĂMÂNT DE 

STAT 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

PARTICULAR 

TOTAL  

UNITĂȚI DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

TOTAL 
TOTAL 

CU ASF 
TOTAL 

TOTAL 

CU ASF 
TOTAL 

TOTAL 

CU ASF 

ȘC. POSTLICEALE  1 1 4 4 5 5 

LICEE/COLEGII 23 22 2 1 25 23 

ȘCOLII GIMNAZIALE 155 97 0 0 155 97* 

ȘCOLII PRIMARE 177 111 0 0 177 
           

111* 

GRĂDINIȚE 345 169 1 1 346 170* 

CENTRE PENTRU 

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 
5 3 0 0 5 3 

TOTAL 706 402 7 6 713 409 

 

*  Parte dintre unitățile de învățământ cu ASF (școlii și grădinițe) au solicitat o nouă evaluare a 

unitățiilor și au fost eliberate notificării de respingere ASF deoarece condițiile care au stat la baza 

autorizării s-au modificat  față de data la care au fost autorizate. Acestea au primit notificări de 

respingere a autorizaţiei sanitare de funcţionare, ȋntrucât nu ȋndeplineau condiţiile impunse de 

legislație, fiind ȋnregistrate următoarele neconformităţi: 

- cladiri vechi insalubre, ȋn stare avansată de deteriorare; 

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

- spaţii subdimensionate care nu asigură cubajul de aer; 

- spaţii necorespunzătoare de păstrare a alimentelor distribuite gratuit prin program național; 

- depăşirea numărului de preşcolari/sala de grupă. 
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COMPARTIMENT  EPIDEMIOLOGIE  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. 

 

Astfel: 

1. Realizarea imunizărilor conform calendarului naţional de vaccinare 

 În vederea protejării sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite 

prin vaccinare, activitatea compartimentului de epidemiologie şi control al bolilor transmisibile s-a 

concretizat prin urmatoarele activităţi: 

  

a) În anul 2017 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 

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 două camere frigorifică (o cameră achiziţionată ȋn anul 2017), 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 2017 au fost administrate un număr de: 

- 1113 doze vaccin HB ; 

- 5739  doze vaccin DTP-VPI; 

- 14225 doze vaccin ROR; 

- 2913 doze vaccin BCG; 

- 10295 doze vaccin DTP-VPI-HB-Hib; 
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- 1379 doze vaccin dTPa; 

- 837 doze vaccin pneumococci (vaccinare introdusă din trim. IV 2017). 

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

Majoritatea medicilor de familie au introdus vaccinările ȋn RENV. 

Lunar, sunt supervizate catagrafiile, se verifică necesarul de vaccinuri, consumul de vaccin 

şi stocurile. Această activitate se face lunar şi nu trimestrial deoarece putem avea un control mai 

bun al modului de utilizare al vaccinurilor, al stocurilor din teritoriu şi putem evita pierderile de 

vaccin care pot apare datorită întreruperii prelungite a energiei electrice ȋn teritoriu. 

  

 e) Realizarea anchetelor de acoperire vaccinală 

În luna februarie  2017 s-a efectuat ancheta privind acoperirea vaccinală la: 

● copii născuţi în luna iulie 2015 

Rezultatele anchetei sunt următoarele: 

● în mediul urban 

- acoperire vaccinală BCG =   99,19 %;       

- acoperire vaccinală HB    =   94,35 %; 

- acoperire vaccinală VPI   =   82,26 %; 

- acoperire vaccinală DTPa =  82,26 %; 

- acoperire vaccinală ROR =   90,32 %. 

- acoperire vaccinală Hib   =   82,26 % 

● în mediul rural 

- acoperire vaccinală BCG = 98,36 %; 

- acoperire vaccinală HB    = 86,34 %; 

- acoperire vaccinală VPI   = 72,68  %; 

- acoperire vaccinală DTPa = 72,68 %; 

- acoperire vaccinală ROR  = 86,89 %. 

- acoperire vaccinală Hib    = 72,68 % 

 

Au fost investigaţi pentru antecedentele acoperirii vaccinale: 

- 124 copii din mediul urban din care 25 copii nevaccinati corespunzător vârstei;  

- 183 copii din mediul rural din care 52 copii nevaccinaţi corespunzător vârstei. 

Motivele nevaccinării au fost: 

- neprezentare la vaccinare; 

- refuzul aparţinătorilor; 

- copii născuţi ȋn străinătate; 

- contraindicaţii medicale temporare. 
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Tot ȋn luna februarie 2017 s-a desfăşurat activitatea de estimare a acoperirii vaccinale la alte 

categorii de copii, şi anume: 

- vaccin ROR – cohorta de născuţi ȋn 2009 – acoperirea vaccinală fiind de 77,30% ȋn mediul 

urban şi de 77,46% ȋn mediul rural; 

- vaccin ROR – cohorta de născuţi ȋn 2011 – acoperirea vaccinală fiind de 74,15% ȋn mediul 

urban şi de 75,77% ȋn mediul rural; 

- vaccin dT – cohorta de născuţi ȋn 2002 – acoperirea vaccinală fiind de 45,84% ȋn mediul urban 

şi de 45,46% ȋn mediul rural. 

Acoperirea extrem de scăzută la vaccinarea dT se datorează lipsei vaccinului. În cursul lunii 

decembrie 2017 s-a primit o cantitate suficientă de vaccin care ne va permite recuperarea 

restanţierilor la vaccinare.  

 

În luna august 2017 s-a efectuat ancheta privind acoperirea vaccinală la: 

1. Copii născuţi în luna iulie 2015: 

Rezultatele anchetei sunt următoarele: 

● în mediul urban 

- acoperire vaccinală BCG  = 96,8 %;       

- acoperire vaccinală HB    =  93,6 %; 

- acoperire vaccinală VPI   =  87,2 %; 

- acoperire vaccinală DTP  =  87,2 %; 

- acoperire vaccinală ROR =  92,0 %; 

- acoperire vaccinală Hib    =  87,2%. 

 

● în mediul rural 

- acoperire vaccinală BCG  = 95,45 %; 

- acoperire vaccinală HB     = 86,87 %; 

- acoperire vaccinală VPI     = 75,76 %; 

- acoperire vaccinală DTP   = 75,76 %; 

- acoperire vaccinală ROR  = 91,41 %; 

- acoperire vaccinală Hib    = 75,76 %. 

 

Au fost investigaţi pentru antecedentele acoperirii vaccinale: 

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

- 198 copii din mediul rural din care 49 copii nevaccinaţi corespunzător vârstei. 
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2. Pentru  copiii născuţi în luna iulie 2016  rezultatele anchetei sunt următoarele: 

● în mediul urban 

- acoperire vaccinală BCG = 92,31 %;       

- acoperire vaccinală HB    = 92,31 %; 

- acoperire vaccinală AP    = 75,21 %; 

- acoperire vaccinală DTP  = 75,21 %; 

- acoperire vaccinală ROR = 85,47 %; 

- acoperire vaccinală Hib   = 75,21 %. 

 

● în mediul rural 

- acoperire vaccinală BCG   = 81,66 %; 

- acoperire vaccinală HB     = 82,84 %; 

- acoperire vaccinală AP      = 63,91 %; 

- acoperire vaccinală DTP   = 63,91 %; 

- acoperire vaccinală ROR  = 43,27 %; 

- acoperire vaccinală Hib    = 63,91%. 

Gradul de acoperire vaccinală este mai mic în mediul rural faţă de mediul urban. 

  

      

 f) Vaccinarea grupelor populaţionale la risc 

  

 În cursul anului 2017 au fost vaccinate antigripal 11.711 de persoane la risc. Se constată o 

creştere a cererilor de vaccin antigripal. 

 Un număr de 356 de gravide au fost vaccinate cu dT. Ne confruntăm cu refuzul gravidelor 

de a se imuniza.  

 

 g) 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. 

 S-au organizat instruiri cu mediatorii sanitari şi asitenţii comunitari cu privire la vaccinarea 

copiilor cu vaccinul ROR, ȋn contextul limitării extinderii epidemiei de rujeolă. Aceştia au fost 
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implicaţi ȋn mobilizarea copiilor la vaccinare, identificarea copiilor neȋnscrişi pe listele unui medic 

de familie. 

 În cursul anului 2017 s-a  înregistrat 1 caz de RAPI la vaccinul ROR.  

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

populaţiei: 

 

- 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; 

- ocuparea prin concurs a posturilor vacante; 

- 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 2017 au fost înregistrate în Registrul Unic 707 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, 16 focare de varicelă totalizând 133 de 

cazuri şi 1 focar de infecţie cu Rotavirus totalizând 4 cazuri.  

 În trimestrul III 2017 s-au ȋnregistrat 2 focare de toxiinfecţie alimentară, ambele ȋn 

municipiul Bârlad, totalizând 31 de cazuri de ȋmbolnăvire, agentul etiologic fiind Sallmonela 

grup D.  

 Începând din luna martie 2017 au ȋnceput să se ȋnregistreze cazuri de rujeolă cumulându-se 

un număr de 326 de cazuri, din care 155 ȋn mediul urban şi 171 ȋn mediul rural. 
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În cursul anului 2017 au fost depistate: 

- 12 cazuri sifilis; 

- 1 caz de gonoree. 

 

Repartiţia în funcţie de  mediul  de viaţă a cazurilor de sifilis este următoarea: 

- 33,33 %  în mediul urban; 

- 66,66  % în mediul rural. 

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

 

Repartiţia cazurilor de sifilis pe sexe: 

- 58,33 % sex masculin; 

- 41,66 % sex feminin. 

Se observă o incidenţă crescută a cazurilor de sifilis la sexul masculin. 

 

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

 

          Comparativ cu anii 2013, 2014 şi 2015, 2016 se constată o scădere semnificativă  a incidenţei 

cazurilor de sifilis şi gonoree în anul 2017.  

 

 

3. Supravegherea şi controlul  infecţiei HIV 

         

          Au fost distribuite către maternităţi teste rapide HIV şi în cursul anului 2017 au fost testate 

301 gravide, rezultatele testărilor fiind negative. 

În laboratorul DSP Vaslui au fost testate HIV prin metoda ELISA 383 persoane. 

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

         Au fost înregistrate 5 cazuri noi de infecţie HIV: 

- 20 – 24 ani = 1 caz; 

- 25 – 34 ani = 2 cazuri; 

- 35 – 44 ani = 1 cazuri; 

- 45 – 54 ani = 1 caz. 

Repartiţia cazurilor pe sex a fost de: 

- 40% sex feminine; 

- 60% sex masculin. 

        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). 
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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.  

 

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 de infecţie nosocomială, toate cazurile au fost cazuri izolate. 

S-au raportat 279 cazuri din care: 

- Spitalul Judeţean Vaslui – 161 cazuri; 

- Spitalul Municipal de Urgenţă “Elena Beldiman” Bârlad – 93 cazuri; 

- Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi – 24 cazuri; 

- Spitalul de psihiatrie Murgeni – 1 caz. 

 

Repartiţia pe secţii de spital a celor 279 cazuri: 

- secţii pediatrie = 16 

- secţii nou-născuţi = 1 

- secţii obstetrică = 3 

- sectii ginecologie = 3 

- secţii chirurgie = 33 

- sectii A.T.I = 5  

- sectii neurologie =22  

- urologie = 2 

- alte secţii = 194 
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Repartiţia infecţiilor nosocomiale pe cauze a fost: 

- septicemia = 4 

- respiratorii = 4 

- digestive = 214 

- urinare = 35 

- organe genitale = 3 

- cutanate = 3 

- plagă chirurgicală = 16 

Numărul infecţiilor nosocomiale  raportate a crescut în 2017 comparativ cu anii precedenţi 

datorită unei raportări mai apropiate de realitate a cazurilor de infecţie nosocomiale. 

 

Se constată o creştere a numărului cazurilor de infecţie nosocomiale de cauză digestivă, 

creştere explicată prin implemntarea  Metodologiei de supraveghere a infecţiilor cu Clostridium 

difficile.  

 

 

 

COMPARTIMENT  IGIENA  ALIMENTAŢIEI  

 

Activităţi specifice derulate în cursul anului 2017: 

a. Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare 

În anul 2017 au fost efectuate următoarele activităţi cuprinse în metodologie: 

- catalogare suplimente alimentare în funcţie de categoria de ingrediente din compoziţie. Au fost 

identificate 7 suplimente alimentare cu  vitamine şi/sau minerale; 10 suplimente alimentare cu 

vitamine şi/sau minerale cu alte substanţe cu rol fiziologic și/sau nutrițional și 25 suplimente 

alimentare cu alte substanţe cu rol fiziologic sau nutriţional. Aceste date au fost completate în 

tabelele 1-3 din Anexa I, la metodologie. 

- prelevare 2 probe de supliment alimentar: Omega-3 & Omega-6 Vegetal pentru copii 

INTELIGENȚI, producător: HOFIGAL, România și Cardioton, protector cardiac, producător: 

FarmaClass Industry, România. Probele au fost expediate la Laboratorul Igiena Alimentaţiei şi 

Nutriţiei din cadrul CRSP Timişoara, pentru analiza metalelor grele, Pb şi Cd.  

Nu au fost găsite neconformităţi privind ingredientele din compoziţia suplimentelor 

alimentare, drept urmare nefiind necesare instituirea de acțiuni corective. 

b. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii 

Au fost controlate 8 unităţi de desfacere reprezentative din judeţ,  hypermarketuri și 

supermarketuri. S-a verificat prin sondaj, etichetarea pentru un număr de 203 produse alimentare a 
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categoriilor alimentare permise a fi iradiate: plante aromatice uscate, condimente, ingrediente 

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

din import, în special din state membre UE. 

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 un număr de două probe de suplimente alimentare vegetale: Ceai 

antiadipos și Ceai antiadipos cu Ginseng (ambele produse având ca producător: Siruikang 

Biotechnology Co.Ltd, Tianjin, China). 

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, 

având ca rezultat, IM, UM: negativ. 

 

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

  Activităţile desfăşurate în anul 2017 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, în Anexa la metodologie și raportarea datelor la CRSP Timişoara; 

- iniţierea de acţiuni corective în cazul produselor non-conforme (alimente cu adaos fără 

notificare) și raportarea acestora la CRSP Timişoara; 

- raportare la CRSPTimişoara a rezultatelor  obţinute după iniţierea acţiunilor corective.  

În anul 2017 am identificat și catalogat un număr de 10 produse  alimentare cu adaos de 

vitamine, minerale sau alte substanţe, consemnînd forma chimică a vitaminelor şi mineralelor cât şi 

cantităţile pentru fiecare ingredient adăugat. Produsele catalogate  și raportate au fost conforme, 

toate având notificare MS.   

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

 În anul 2017 prelevarea probelor a fost efectuată trimestrial, fiind recoltate 20 de probe de 

sare iodată. Acestea 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 20 de probe de sare iodată analizată, au fost găsite ca 

necorespunzătoare, cu un conţinut mediu de iod sub concentraţia admisă, 1 probă analizată în 
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trimestrul IV 2017. Au fost trimise  notificări și copie de pe buletinul de analiză la DSP județean, pe 

teritoriul căruia funcţionează ambalatorul probei, pentru aplicarea de măsuri adecvate la distribuitor 

și, de asemenea, la Compartimentul de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP  Vaslui, pentru 

aplicarea de măsuri adecvate, la unitatea de la care s-a efectuat prelevarea. Din lotul găsit 

neconform s-a scos din consum sare iodată aflată pe stoc. 

 

e. Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor destinate sugarilor și copiilor de 

vârstă mică, alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorilor unei diete 

totale pentru controlul greutății. 

Activităţile desfăşurate în anul 2017 la nivelul DSP Vaslui  au constat în recoltarea şi 

trimiterea spre analiză a probelor de ADNS, la laboratoarele din cadrul CRSP-urilor naționale, după 

cum urmează: 

 - la CRSP Iaşi, Laboratorul de Igiena Mediului:  

- 1 probă pentru determinarea nivelului de micotoxine (din preparate pentru sugari (formulele de 

început deshidratate), Milupa Milumil, lapte de început, formulă parțial fermentată, pentru 

indicatorul Aflatoxina M1. Rezultatele analizelor au arătat că proba a fost corespunzătoare, 

încadrându-se în limitele admisibile, conform Regulament (UE) nr. 1881/2006, cu modificările și 

completările uterioare.  

- 2 probe pentru analiza parametrilor microbiologici: Listeria monocytogenes, Salmonella spp. şi 

Enterobacter sakazakii: 1 probă din preparate pentru sugari (formulele de început deshidratate), 

Nutricia Aptamil Pronutra, lapte de început premium, producător Nutricia Irlanda și 1 probă de 

produs alimentar dietetic pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni, Nestle 

NAN HA1, lapte praf premium de început hipoalergic,  producător Nestle Germania. Rezultatele 

analizelor au arătat că probele au fost corespunzătoare, conform Regulament (CE) 2073/2005 şi 

Regulament (CE) 1441/2007.  

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

- 1 probă pentru determinarea nivelului de pesticide, din alimente pe bază de cereale prelucrate şi 

alimente pentru sugari şi copii de vârstă mică (produse Baby food), Musli Junior, 7 Cereale cu 5 

Fructe. Până la această dată nu am primit rezultatele la proba trimisă pentru a fi analizată în vederea 

determinării nivelului de pesticide. 

- 1 probă  pentru determinarea nivelului de PAH benzo(a)piren din preparate pentru sugari și 

formule de continuare (inclusiv lapte pentru sugari și lapte pentru copii de vârstă mică), Cereale cu 

lapte şi 3 fructe Rezultatul analizei au arătat că proba a fost corespunzătoare, încadrându-se în 

limitele admisibile, conform Regulament (UE) nr. 1881/2006, cu modificările și completările 

uterioare.  
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- 2 probe pentru determinarea conţinutului de metale Pb, Cd, Al, Hg, As și Sn din preparate pentru 

sugari (formula de început și continuare): Lapte praf premium de început NAN 1, şi din alimente pe 

bază de cereale prelucrate şi alimente pentru sugari şi copii de vârstă mică (produse Baby food): 

Cereale cu Lapte și 4 Fructe ,,Vise plăcute”. Rezultatele analizelor au arătat că probele au fost 

corespunzătoare, încadrându-se în limitele admisibile, conform Regulament (UE) nr. 1881/2006, cu 

modificările și completările uterioare.  

- 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 şi alimente pentru sugari şi copii de vârstă mică (produse Baby food): Milupa, cereale cu 

lapte și 3 fructe. 

 

 f. Metodologia de supraveghere a focarelor de TIA, 2017 – 2018 

 În cursul anului 2017, în judeţul Vaslui s-au înregistrat două episoade de toxiinfecţie 

alimentară, focare colective, în mediul urban. 

Distribuţia cazurilor de toxiinfecţii alimentare: 

Anul 

2017 

Număr persoane Agentul 

etiologic 

Investigaţii 

de laborator 

Grupa de vârstă 

(bolnavi) 

la 

risc 

bolna

vi 

spitalizaţi bolna

vi 

alime

nt 

0-4 

ani 

4-15 

ani 

15-60 

ani 

Peste 

60 ani 

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

Tr. II - - - - - - - - - - 

Tr. III - 32 25 Salmonella spp. 32 6 2 4 25 1 

  6 6 Salmonella spp. 6 3 1 2 2 1 

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

Total an  38 31  38 9 3 6 27 2 

  

Au fost efectuate investigaţii de laborator:  

- de la bolnavi au fost recoltate 40 probe pentru examene coprobacteriologice, din care 21 au fost 

pozitive;  

- din alimente (9 probe din care 3 pozitive) şi din mediu (29 probe din care 11 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, la INSP București și 

CRSP Iași. 

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 
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practicile neigienice în rândul populației (familie sau unități de alimentație publică)  privind  

achiziționarea, păstrarea, pregătirea, consumul  și depozitarea  alimentelor. 

      

g. Evaluarea aportului de substanțe excitante din băuturi energizante 

 Pentru anul 2017 obiectivul urmărit a fost de a determina cantitativ conţinutul de cafeină şi 

coloranţii sintetici (cu excepţia caramelului)  din băuturile energizante comercializate pe teritoriul 

României.  

Am prelevat și analizat 2 probe de băuturi energizante: 1 probă de băutură energizantă 

carbogazoasă ,,Monster Energy Absolutely zero”, pentru determinarea parametrilor Cafeină și L–

carnitin și 1 probă de băutură energizantă carbogazoasă vitaminizantă ,,HELL” cu aromă de mix de 

fructe, pentru determinarea parametrului Cafeină și coloranții sintetici (tartrazină E102, sunset 

yellow E110, azorubina E122, ponceau 4R E124, allura red E129, albastru patent E131 și albastru 

brilliant E133).   

Probele au fost analizate de Laboratorul Igiena Alimentației și Nutriției (LIAN) din cadrul 

CRSP Cluj. Rezultatele probelor analizate corespund la parametrii recomandați de metodologie, se 

încadrează la valorile determinate și nu conțin coloranții analizați.  

 

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

În cursul anului 2017 s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

- monitorizarea obiectelor din ceramică tradițională pentru determinările de plumb, cadmiu, cupru și 

crom în urma extracțiilor acide din obiectele de ceramică fabricată în ţară și/sau din import. Am 

recoltat 1 probă de materiale ceramice tradiționale (4 obiecte identice, aceeași mărime, culoare a 

pigmentului, formă, producător) - cană de porțelan, 280 ml, în contact cu alimentele.  

- monitorizarea obiectelor emailate sau din inox pentru determinările de plumb, cadmiu, cupru, crom, 

mangan și zinc în urma extracțiilor acide din obiectele de emailate sau din inox fabricate în ţară 

şi/sau din import. Am recoltat 1 probă de materiale de inox (4 obiecte identice, aceeași mărime, 

culoare a pigmentului, formă, producător) - castron de inox, în contact cu alimentele.  

Probele de ceramică și inox au  fost analizate de Laboratorul de Chimia şi Microbiologia 

Mediului şi Alimentului din cadrul CRSP Bucureşti. Rezultatele la cele 2 probe analizate au fost 

corespunzătoare, fiind sub limita de detecție (SLD). 

- evaluarea obiectelor din hârtie și/sau carton care vin în contact cu alimentele pentru  

determinarea migrării de metale grele (Cd și Pb) și a formaldehidei. S-au recoltat 2 probe de obiecte 

de hârtie și carton (dantele rotunde ,,Party” și tăvițe de carton) în contact cu alimentele. Probele au  

fost analizate de Laboratorul de Chimia şi Microbiologia Mediului şi Alimentului din cadrul CRSP 
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Bucureşti. Rezultatele la cele 2 probe analizate au fost corespunzătoare, fiind sub limita de detecție 

(SLD). 

- evaluarea migrării globale de componenți pentru obiectele din material plastic (1 probă de material 

plastic flexibil + 1 probă de material plastic care se poate umple), care vin în contact cu alimentele. 

S-au recoltat 1 probă de material plastic flexibil - pungi alimentare EKO, în contact cu alimentele și 

1 o probă de material plastic care se poate umple - pahare smântână 20%, 400 g, în contact cu 

alimentele. Cele 2 probe au fost analizate de Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate 

Publică din cadrul DSP Ialomița. Limitele de migrare globală la cele 2 probe analizate, corespund 

conform Regulamentului CE nr. 10/2011. 

- evaluarea migrării specifice de componenți pentru determinarea formaldehidei din  

obiectele de melamină care vin în contact cu alimentele.  A fost recoltată 1 probă de material plastic 

– bol melamină, în contact cu alimentele. Proba a  fost analizată de Laboratorul de Chimia şi 

Microbiologia Mediului şi Alimentului din cadrul CRSP Bucureşti. Rezultatul la proba analizată a 

fost corespunzător, fiind sub limita de detecție (SLD). 

 

 

COMPARTIMENT IGIENA MEDIULUI 

 

Unul din obiectivele generale ale Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Vaslui este 

coordonarea, organizarea, evaluarea şi participarea la realizarea programelor naţionale de sănătate 

ce se derulează în teritoriul arondat şi exercitarea atribuţiilor specifice de control în sănătatea 

publică, în domeniile de competenţă, prin personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii. 

Implementarea Programului Național de Sănătate II, a căror norme tehnice de realizate pentru anii 

2017 și 2018 sunt aprobate prin Ordinul MS 377/30.03.2017  privește următoarele activități: 

1. Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în zonele de aprovizionare mari 

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

punct de vedere organoleptic, 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 în 

zonele de aprovizionare mari prin funcţionarea a 4 sisteme centralizate cu staţii de tratare a apei şi 

reţea de distribuţie, supravegheate şi monitorizate conform H.G. nr 974/2004, modificată şi 

completată  prin H.G. nr. 342 / 2013. 

Apa potabilă distribuită în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mari (ieşire staţie de 

tratare + capete de reţea) 

-    număr probe recoltate : 611 
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- număr analize fizico-chimice : 2209 

- număr analize necorespunzătoare : 35 (la indicatorii: 4 Aluminiu, 31 Clor rezidual liber 

la capăt de reţea din care 24 sub limita minimă admisă și 7 peste limita maximă admisă,   

- număr analize bacteriologice : 1686 

- număr analize necorespunzătoare : 0 

 

În  anul 2017, în judeţul Vaslui nu s-au înregistrat episoade de epidemie hidrică prin apa 

potabilă. 

2. 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  5 sisteme pentru HAP, 10 

sisteme pentru COV şi 2 sisteme de la care s-au prelevat 4 probe de apă şi 4 de biofilm pentru 

Legionella pneumophila,  sisteme care  furnizează apă în sistem centralizat în localități cu o 

populație mai mică sau egală cu 5000 locuitori, completerea fişelor de caracteristici pentru 

sistemele selectate, recoltarea celor 23 de probe conform metodologiei, completarea fişelor de 

prelevare, depozitare şi transport către CRSP București, respectiv 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: 8 (4 probe de apă şi 4 de biofilm pentru Legionella 

pneumophila) 

- Număr analize necorespunzătoare: 0 

 

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

- Număr total probe de apă prelevate: 15 (5 probe pentru HAP, 10 probe pentru COV ) 

- Număr analize necorespunzătoare: nu au fost primite rezultatele 

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

potabilă/2017 cu completarea anexei I – Machete pentru culegerea de date necesare întocmirii 

raportului național privind aprovizionările mici de apă potabilă/2017. 

Calitatea apei potabile distribuite în zonele de aprovizionare mici s-a realizat în cadrul 

monitorizărilor de control și audit pe baza contractelor încheiate cu U.A.T.-urile locale, fiind 

prelevate și analizate: 
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-    număr probe recoltate : 2260 

- număr analize fizico-chimice : 7711 

- număr analize necorespunzătoare : 1577 la indicatorii : 579 Clor rezidual liber, 580 Clor 

rezidual total, 177 Amoniu, 79 Nitriţi, 50 Nitraţi, 1 Oxidabilitate, 2 Duritate, 4 Cloruri,  

59 Turbiditate, 15 Conductivitate, 19 Organoleptic, 12  Fier. 

- număr analize bacteriologice : 1070 

-   număr analize necorespunzătoare: 560 la indicatorii: 6 NTG la 22o C, 2 NTG la 37o C, 

159 Bacterii coliforme, 144 Escherichia Coli, 249 Enterococci) 

 

3. Supravegherea calității apei de fântână și a apei arteziene de utilizare publică 

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

individuale şi publice (fântâni, cişmele, puţuri, izvoare captate) pentru care au fost prelevate și 

analizate probe de apă astfel: 

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

-    număr probe recoltate : 43 

- număr analize fizico-chimice : 283 

- număr analize necorespunzătoare : 42 la indicatorii : 5 Amoniu, 4 Nitriţi, 15 Nitraţi, 1 

Oxidabilitate, 10 Duritate,1 pH,  5 Turbiditate, 1 Fier, 

- număr analize bacteriologice : 89 

-   număr analize necorespunzătoare : 10  la indicatorii : 5 Bacterii coliforme, 3 Escherichia 

Coli, 2 Enterococci) 

          

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

-    număr probe recoltate : 327 

- număr analize fizico-chimice : 2933 

- număr analize necorespunzătoare : 319 la indicatorii : 48 Amoniu, 13 Nitriţi, 140 Nitraţi, 

5 Oxidabilitate, 21 Duritate,1 pH,  1 Cloruri, 37 Turbiditate, 29 Conductivitate, 13 

Organoleptic 11 Fier, 

- număr analize bacteriologice : 1070 

-    număr analize necorespunzătoare : 389 la indicatorii: 7 NTG la 22o C, 1 NTG la 37o C, 

150 Bacterii coliforme, 114 Escherichia Coli, 117 Enterococi. 
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4. 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 datelor  şi raportarea cazurilor de methemoglobinemie infantilă 

cuprinzând date despre cazul de methemoglobinemie şi date despre sursa de apă care a provocat 

methemoglobinemia prin  înregistrarea în Registrul Național ReSanMed. 

Număr cazuri înregistrate în anul 2017: 5 cazuri 

 

Date privind sursa de apă (fântâni): 

Fântâna Adâncimea Protejată sanitar 

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

m 

DA NU 

3 2 2 3 0 1 4 

 

- date de laborator: 

 
Examen chimic Examen bacteriologic 

Nitraţi Nitriţi Bacterii 

coliforme 

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 

0/10

0 ml 

>0/100 

ml 

0/10

0 ml 

>0/100 

ml 

0/100

ml 

>0/100

ml 

0 0 3 2 5 0 1 4 3 2 1 4 

 

5. Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate – altele decât apele naturale sau decât apele 

de izvor 

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

în anul 2017, deoarece pe teritoriul județului Vaslui nu au fost identificate unităţi producătoare de 

apă potabilă îmbuteliată. 

6. 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. 

Pe teritoriul judeţului Vaslui în anul 2017 nu a funcționat nicio zonă naturală de îmbăiere 

amenajată și/sau neamenajată, activitatea de evaluare a calității apei de îmbăiere s-a desfășurat prin 
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supravegherea în conformitate cu normele sanitare, pe perioada  sezonului de îmbăiere Iunie – 

August 2017 a celor 15 piscine care au funcționat în sistem privat. 

Situaţia analizelor efectuate se prezintă astfel: 

- Număr total probe de apă prelevate: 85 

- Număr analize fizico-chimice: 250 

- Număr analize bacteriologice: 425 

- Număr analize necorespunzătoare: 85 (la indicatorii: 13 pH din care 12 depășesc 

concentrația maximă admisă și 1 sub limita minimă admisă; 42 Clor rezidual liber din care 

38 sub limita maximă admisă și 4 depășesc concentrația maximă admisă; 1 NTG la 370 C;  

10 Bacterii coliforme; 6 E.coli; 5 Enterococ și 8 Pseudomonas aeruginosa). 

În sezonul 2017 nu s-au înregistrat cazuri de îmbolnăvire sau accidente datorate calităţii apei de 

îmbăiere sau condiţiilor din zona de îmbăiere. 

7. Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor din aerul ambiant în mediul 

urban 

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 orașul reşedință de judeţ. 

 

8. Elaborarea unor criterii de evaluare a riscurilor generate de obiective socio-

economice asupra stării de sănătate și  confortului  populației. 

Activitatea de evaluare și măsurare a riscurilor expunerii populaţiei la obiectivele 

industriale/agrozootehnice, depozite de deșeuri sau alte tipuri de activități, cu impact negativ asupra 

confortului și sănătății populației  s-a desfăşurat prin completarea unui Chestionar privind evaluarea 

riscurilor asupra populației pentru proiecte noi sau de modernizare a celor existente, care a cuprins: 

- obiective cu Studii de impact asupra sănătății populației  în perioada 2014-2016: 14, 

- obiective cu impact negativ asupra sănătății populației  în prezent: 2.  

 

Date referitoare la principalele probleme de poluare în judet:  

- zone și populația expusă la poluanți atmosferici: 0, 

- zone  și populația fără acces la apa potabilă din instalații centrale: 173476,  

- zone și populația fără acces la sistem de canalizare: 266704, 

- nr. de depozite deșeuri conforme/ neconforme / județ: 0. 
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9. Intoxicaţii acute cu monoxid de carbon, băuturi alcoolice, substanţe de abuz, ciuperci, 

plante, alte produse toxice   (care NU fac obiectul ReTox*)                                

Activitatea de monitorizare a intoxicaţiilor acute cu monoxid de carbon, alcool, droguri, ciuperci, 

plante, altele, s-a desfăşurat prin investigarea, completarea și transmiterea “Fișei de declarare a 

intoxicației acute  cu CO, alcool, droguri, ciuperci, plante, altele ”, a cazurilor de intoxicaţie nou 

apărute, trimestrial la CRSP Iaşi. 

Numărul de cazuri de intoxicaţii acute cu monoxid de carbon: 0 

Numărul de cazuri de intoxicaţii acute cu alcool: 174 

Numărul de cazri de intoxicaţii acute cu etnobotanice: 6 

Numărul de cazuri de intoxicaţii acute cu ciuperci: 1 

Numărul de cazuri de intoxicaţii acute cu medicamente: 12 

Numărul de cazuri de intoxicaţii acute cu alcool și etnobotanice: 1 

Numărul de cazuri de intoxicaţii acute cu alcool și medicamente: 1 

Numărul de cazuri de intoxicaţii acute cu alte substanțe (antigel): 1                         

                       

În anul 2017  s-a înregistrat 1 caz de deces prin intoxicaţie acută cu produse chimice (antigel). 

 

10. Monitorizarea şi inspecţia sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din 

activitatea medicală 

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

M.S.nr.1226/2012. 

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

îndeplinirea fiecărei acţiuni. 

 

11. Supravegherea produselor cosmetice 

Activitatea s-a desfăşurat conform metodologiei prin prelevarea și transmiterea probelor de produse 

cosmetice către laboratoarele care efectuează determinări microbiologice și chimice: 

- număr probe prelevate pentru determinări microbiologice: 4 

- număr probe necorespunzătoare: 0  

- număr probe prelevate pentru determinări microbiologice: 8 

- număr probe necorespunzătoare: 1  

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 300 în  anul 2017. 
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COMPARTIMENT  IGIENA  COLECTIVITĂŢILOR  DE  COPII  ŞI  TINERET 

 

În anul şcolar 2016 – 2017 au fost înscriși în unitățile de învățământ de pe raza județului 

Vaslui 76272 elevi și preșcolari, aceștia frecventând diferite forme de învățământ din mediul rural 

și urban, conform datelor din tabel: 

 TOTAL CREȘE GRĂDINIȚE ȘCOLI 

GENERALE 

ȘCOLI 

PROFESIONALE 

LICEE ȘCOLI 

 SPECIALE 

Unități Urban  112 3 57 26 3 19 4 

Copii Urban 36977 254 6314 15248 1486 13241 416 

Unități Rural 516 0 277 228 5 6 0 

Copii Rural 39295 0 9426 28624 561 684 0 

TOTAL Unități 628 3 334 254 8 25 4 

TOTAL Copii 76272 254 15714 43872 2047 13925 416 

 

În anul şcolar 2017 – 2018 sunt înscriși în unitățile de învățământ de pe raza județului  

66721 elevi și preșcolari, aceștia frecventând diferite forme de învățământ din mediul rural și urban, 

conform datelor din tabel: 

 TOTAL CREȘE GRĂDINIȚE ȘCOLI 

GENERALE 

ȘCOLI 

PROFESIONALE 

LICEE ȘCOLI 

 SPECIALE 

Unități Urban  112 5 57 29 3 17 4 

Copii Urban 34041 209 4488 13903 2621 12296 418 

Unități Rural 598 1 288 303 5 6 0 

Copii Rural 32680 9 6506 24518 521 1126 0 

TOTAL Unități 710 6 345 332 8 23 4 

TOTAL Copii 66721 218 10994 38421 3142 13422 418 

 

Activităţi desfășurate în 2017: 

 

1. Instruire şi formare profesională 

Instruirea şi lansarea metodologiilor de lucru şi a activităţilor pentru anul 2017  la nivel de 

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

 

2. Monitorizarea şi supravegherea condiţiilor conditiilor igienico-sanitare în unitățile 

pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor  

➢ Expertizarea condiţiilor de mediu pentru avizarea şi autorizarea sanitară a 

funcţionării colectivităţilor de copii şi tineri 

 Anul acesta au  fost efectuate 28 referate de expertizare în vederea avizării sanitare pentru 

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

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

➢ Evaluări sanitare în vederea eliberării notificărilor de asistenţă de specialitate, 

certificarea conformităţilor la normele de igienă 
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Au fost evaluate 70 unităţi de învăţământ în vederea verificării conformării la normele de 

igienă şi sănătate publică prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 

3. Monitorizarea şi supravegherea 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  au fost 

efectuate prin colaborarea cu  I.S.J., Direcţia Taberelor precum şi cu cabinetele medicale 

şcolare şi individuale. 

4. Monitorizarea dezvoltării fizice a copiilor şi tinerilor 

Activitatea s-a desfăşurat  în anul şcolar 2016- 2017 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 8147 copii înscrişi în colectivităţi (copiii preşcolari, elevii din clasele a-I-a, 

IV-a, VIII-a, XII-a, anul II profesională). 

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

CNEPSS pentru analiză şi sinteză. 

5. Monitorizarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor: 

 

➢ Dispensarizarea preşcolarilor şi elevilor în anul şcolar 2016-2017 după metodologia 

elaborată de INSP Bucureşti, în toate colectivităţile din judeţ. 

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

pe mediul urban şi rural. 

La un număr de 29719 copii investigați din toate colectivitaţile au fost dispensarizate 3491 

afecţiuni din care: 928 vicii de refracţie, 227 retard psihic şi intelect de limită, 115 spasmofilii, 

194 obezitate de origine neendocrină, 271 tulburări de vorbire, 157 astm bronşic, 142 tulburări 

nevrotice și de comportament. 

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

Bucureşti – CNEPSS pentru analiză şi sinteză. 
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➢ Examenul de bilanţ- starea de sănătate 

Activitatea s-a desfăşurat în anul şcolar 2016-2017 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 8147 copii din totalul copiilor înscrişi în colectivităţi (copiii preşcolari, elevii 

din clasele a I-a, a IV-a, a VIII-a, a XII-a,  anul II profesională). 

 

➢ Triajul epidemiologic 

■ după vacanţa de Crăciun: nr. copii înscrişi-76272, examinaţi-56958, cazuri 

depistate-141, din care 77 pediculoză; 

■ după vacanţa de Paşte: nr. copii înscrişi-76272, examinaţi-62719, cazuri depistate-

130, din care 76 pediculoză; 

■ după vacanţa de vară:  nr. copii înscrişi-66721, examinaţi-52996, cazuri depistate-

481, din care 393 pediculoză; 

■ după vacanţa intrasemestrială din noiembrie 2017: nr. copii înscrişi-48823, 

examinaţi-25501, cazuri depistate -79, din care 57 pediculoză. 

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

Rămân în evidenţă după recontrol aproximativ 25 % dintre cazurile de parazitism depistate 

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

deparazitare împreună cu medicii de familie şi asistenţii comunitari. 

 

 
COMPARTIMENT  MEDICINA  MUNCII 

În cursul anului 2017 au fost efectuate determinări de noxe la locurile de muncă în 54 de 

unităţi, din care o unitate 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 15, din care 2 necorespunzătoare; 

- microclimat 8 determinări,  8 corespunzătoare; 

- iluminat 7 determinări, 7 corespunzătoare. 
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 De asemenea, pentru  determinările biologice au fost recoltate 1340 probe, astfel: 

- aeromicrofloră  466 probe; 

- spălături suprafeţe 874 probe; 

- spălături de mâini 2 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. 

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

24 de rapoarte de evaluare  stabilindu-se încadrarea acestora în recomandările privind acordarea 

concediului pentru risc maternal. 

 În urma controlului medical periodic efectuat de medicii de medicina muncii s-au 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: 

- “Expunerea profesională la radiaţii ionizante si neionizante”; 

- “Model de raport de medicina muncii ca instrument de colectarea standardizată a datelor privind 

sănătatea lucrătorilor”; 

- “Evaluarea expunerilor profesionale la tricloroetilenă şi tetracloroetilenă (percloretilena)”; 

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

profesională”; 

- “Riscul contractării tuberculozei pulmonare (ca boală profesională) la personalul angajat în 

unităţile medicale  din România”; 

- “Supravegherea respectării cerințelor minime legislative privind sănătatea și securitatea în muncă 

a lucrătorilor expuși la riscuri generate de vibrații”. 

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

Bucureşti. 
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 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 actualizată și modificată 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. 

 

 

 

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. 

În anul 2017, 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. 

 

Activități IEC derulate în cadrul campaniilor locale: 

■ Metode contraceptive 

■ Luptă împotriva tuberculozei 

■ Igiena copilului de vârstă școlară 

■ Sănătatea orală 

■ Alimentația copilului sănătos 
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■ Cum mă protejez de alimentele cu aditivi alimentari 

■ Prevenirea bolilor cardiovasculare 

■ Drogurile sau viața 

■ Ce trebuie să știm despre fumat? 

■  Prevenirea obezităţii la copii 

 

În cadrul acestor campanii s-au desfășurat 155 acţiuni de informare, educare, comunicare cu 

distribuire de materiale informative şi organizarea de seminarii tematice, 58 în mediul urban și 97 

în mediul rural. 

 

Activităţi IEC derulate la nivel local în cadrul campaniilor naţionale: 

■ Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului 

■ Ziua Mondială a sănătății 

■  Ziua Mondială de luptă împotriva hipertensiunii arteriale 

 

În cadrul acestor campanii s-au desfășurat 25  acțiuni de informare, educare, comunicare cu 

distribuire de materiale informative și organizarea de seminarii tematice, 23 în mediul urban și 2 în 

mediul rural. 

Începând cu semestrul II 2017, activitatea compartimentului a fost suspendată temporar ca urmare a 

suspendării contractului de muncă a celor 2 angajate.  

 

 

LABORATORUL DE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC 

În anul 2017 în cadrul Laboratorului de Diagnostic Microbiologic au fost analizate 6497 probe 

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

până la 6 indicatori pe probă. 

Activitatea specifică fiecărui sector în parte în cursul anului 2017 a fost următoarea: 

1. Sectorul de Serologie – total probe 975 , din care; 

- În cadrul Programului de luptă împotriva infecției HIV s-au efectuat 395 teste, din care 

s-au identificat 5 probe pozitive, toate cele 5 probe fiind 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. 
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- În cadrul Programului Național de boli cu transmitere sexuală au fost efectuate 

următoarele teste: RPRc – 7 probe, cu 4 probe pozitive; TPHA-  6 probe, cu 5 probe 

pozitive. 

- În cadrul Programului de boli prioritare au fost investigate în scop de diagnostic 

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

HAV- 202 probe, cu 162 probe pozitive pentru hepatita tip A; Ig. M HBc – 31 probe, cu 

1 probă pozitivă pentru hepatita de tip B, precum şi pentru infecția cronică, respectiv 

Antigenul HBs- 167 probe, cu 45 probe pozitive, anticorpii HCV -168 probe, cu 27 

probe pozitive. 

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

 

2. Sectorul de microbiologie epidemiologică – total probe 65, din care: 

Exudate nazo-faringiene:  

S-au analizat 15 probe, cu 32 determinări microbiologice, din care 1 probă cu rezultat pozitiv pentru 

Staphylococcus aureus. 

Coproculturi: 

S-au analizat 39 probe, din care 4  probe cu rezultat pozitiv pentru Salmonella spp. 

Examen coproparazitologic: 

S-au analizat 6 probe, cu 6 determinări microbiologice, cu rezultat negativ. 

Uroculturi: 

S-au analizat 3 probe, din care 1 probă cu rezultat pozitiv. 

Diverse: 

S-au analizat 2 probe secreții, ambele probe cu rezultat pozitiv. 

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

probele pozitive au fost efectuate antibiograme. 

 

3. Sectorul de microbiologia apei: total probe 3529 analizate, cu diferiți parametri 

microbiologici, conform solicitării. 

Au fost analizate: 

• 863 probe apă de rețea (stații şi puncte fixe), cu 2375 determinări, din care 6 probe 

necorespunzatoare; 

• 343 probe apă de fântână și izvoare captate, cu 1272 determinări, din care 144 

necorespunzatoare; 
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• 83 probe apă din piscine, cu 410  determinări, din care 16 necorespunzatoare 

• 67 ape de suprafață, cu 253 determinări; 

• 38 probe apă diverse, cu  127 determinări, cu rezultate corespunzătoare; 

• 226 probe apa osmoză, cu 346 determinari, din care 4 probe necorespunzatoare; 

• 1909 probe apă rezervor si rețea rural, cu 5818 determinări, din care 370 probe 

necorespunzatoare. 

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

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

 

4. Pentru determinarea condițiilor de igienă din unităţile de producţie, instituții publice şi 

unități sanitare s-au analizat teste de sanitaţie, aeromicrofloră si sterilităţi - total probe  

1536.  

 Au fost analizate: 

 - unităţi sanitare: 

• 154 probe teste de sanitație, cu 1188 determinări - toate corespunzatoare;  

• 121 probe aeromicrofloră, cu 242 determinări - toate corespunzătoare; 

• 3 probe sterilitate - toate corespunzatoare.  

- instituţii publice şi alte unităţi:  

• 854 probe teste de sanitație, cu 4178 determinări, din care 462 necorespunzatoare;  

• 404 probe aeromicrofloră, cu 808 determinări, din care 147 necorespunzătoare 

Pe lângă activitatea specifică, laboratorul s-a ocupat și de actualizarea manualului calitătii, a 

procedurilor generale, specifice, operaționale şi a instrucțiunilor de lucru deja existente, precum şi 

întocmirea unor proceduri noi,  necesare menținerii unui sistem al calității adecvat .  

 

A fost întocmit Registrul de riscuri, fiind identificate principalele riscuri care apar în activitatea 

laboratorului, cât şi strategiile adoptate pentru minimizarea riscurilor. 

 

Laboratorul de Diagnostic şi Investigare în 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. În anul 2017 a fost efectuată vizita de supraveghere numarul 3 din partea echipei de le 

RENAR. A fost întocmit  şi trimis la Renar dosarul pentru reacreditarea laboratorului, Laboratorul 

de Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică Vaslui solicitând acreditarea pentru 22 domenii de 

activitate. 
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Laboratorul de Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică este înscris în Registrul Național al 

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

și completat prin Ord.MS nr.1276/2005, pentru monitorizare control, monitorizare audit, prelevare 

probe, fiind evaluat de către Centrul Regional de Sănătate Publică Iași. 

Personalul din cadrul Laboratorului de Microbiologie a participat la cursuri de instruire, cursuri de 

specializare, conferințe, reuniuni. 

 

Laboratorul de Microbiologie al DSP Vaslui are o preocupare permanentă în asigurarea calității 

rezultatelor analizelor, efectuând la fiecare set de determinări controale interne cu materiale de 

referință. 

 

Laboratorul de Microbiologie a  participat de 4 ori în anul  2017 la un Program de Evaluare Externă 

a calității în Bacteriologie  și Imuno-Serologie, organizat de BIO-DEV şi Ministerul Sănătăţii, 

obținând mereu rezultate corespunzatoare. 

Laboratorul de Microbiologie a participat de 4 ori în anul 2017  la un Control Extern organizat  de 

HEMATROM, pentru Serologie (Hepatita A, Hepatita B), obținând rezultate corespunzătoare 

pentru toți parametrii analizați. 

 

Proiecte de viitor: 

- Menținerea acreditării Renar  a Laboratorului de Microbiologie; 

- Menținerea înregistrării la Ministerul Sănătăţii; 

- Participarea personalului la cursuri de perfecționare, conferințe şi congrese; 

- Participarea la controale externe de calitate, organizate de firme acreditate  și la programe de 

intercomparare cu alte  laboratoare, pentru analizele effectuate. 

 

 

LABORATORUL DE CHIMIE SANITARĂ ŞI  TOXICOLOGIE 

 

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/sau audit la toate 

sursele centralizate de alimentare cu apă din rural si urban, la alimentarile publice cu apa (cișmele, 

fântâni publice), precum și la solicitare din partea agenților economici sau persoane fizice.  
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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. Ultima  vizita de 

supraveghere RENAR 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. 

În anul 2017 s-au efectuat 15998  determinari organoleptice și fizico-chimice pe 3027 probe de 

apa; numarul mediu de probe /zi= 12,2 probe de apă; nr. mediu de analize/zi=73 analize. 

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. 

In cadrul metodologiei “Supravegherea calitatii apei potabile distribuite in sistem centralizat 

in zonele de aprovizionare mici” laboratorul a pregătit vasele de recoltă, a asigurat prelevarea, 

conservarea si transportul probelor de apă  în scopul determinarii de hidrocarburi aromatice 

policiclice (HAP) si compusi organici volatili. Probele prelevate, provinite de la 15 sisteme 

centralizate mici de alimentare cu apă din județ au fost trimise spre analiza catre Centrul Regional 

de Sanatate Publica Bucuresti. 

Laboratorul a participat la schema de intercomparare laboratoare (ILC) organizată de 

CENTRUL NAȚIONAL DE MONITORIZARE A RISCURILOR DIN MEDIUL COMUNITAR  

BUCUREŞTI (analit: aluminiu), precum și la 2 scheme de încercări de competență organizate de 

LGC STANDARDS PT- AQUACHECK- MAREA BRITANIE (un numar de 8 analiți: amoniu, 

nitriți, nitrați, oxidabilitate, pH, conductivitate,cloruri). Evaluarea rezultatelor obținute a fost 

exprimată prin scorul z și au fost încadrate în categoria rezultatelor satisfăcătoare. Facem mențiunea 
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că valoarea scorului z poate încadra rezultatele în trei categorii: satisfăcătoare, discutabile și 

nesatisfăcătoare. Scorul z obținut de laborator  corespunde unei prestații de calitate (satisfacatoare). 

 

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 2017 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: 176 probe (produse de panificatie si patiserie, fainuri, bauturi alcoolice,  

alte alimente) cu un numătr total de 545 analize  (umiditate, aciditate, valoare nutritiva, 

concentrație alcoolică, zahăr, conținut in sare). 

 Laboratorul 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. 

 

Detalierea activității este redată în tabelele și graficele de mai jos: 

Probe alimente:  

  

Tip aliment 
nr. 

probe 

nr. 

probe 

NC 

nr. 

analize 

% 

probe 

NC 

1 vin si bauturi alc. 29 0 115 0 

2 

paine si produse de 

panificație 61 0 153 

0 

3 fainuri 5 0 19 0 

4 ulei 8 0 21 0 

5 bors alimentar 9 0 16 0 

6 altele 28 0 50 0 

7 valoare nutritiva 36 0 171 0 

 

TOTAL 176 0 545 0 

 

Probe apă: 

  LOCUL RECOLTARII nr. probe nr. probe NC % probe NC 

1 VASLUI 280 10 3.6 

2 BARLAD 99 1 1.0 

3 HUSI 126 9 7.1 

4 NEGRESTI 47 5 10.6 

5 BLOCURI ANL BARLAD 32 0 0.0 

6 MURGENI+CARJA 143 1 0.7 

7 URBAN- PROFUNZIME 39 12 30.8 

8 RURAL 1614 841 52.1 

9 STRANDURI 79 39 49.4 
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10 ALTE APE 3 0 0.0 

11 DIALIZA BARLAD 59 4 6.8 

12 CORAL VS 220 0 0.0 

13 CORAL BD 220 0 0.0 

  TOTAL 3027 957 31.6 

 

Analize fizico-chimice apă:  

LOCUL RECOLTARII nr. analize nr. analize NC % analize NC 

VASLUI 1226 10 0.8 

BARLAD 271 1 0.4 

HUSI 548 10 1.8 

NEGRESTI 184 6 3.3 

BLOCURI ANL BARLAD 63 7 11.1 

MURGENI+CARJA 340 1 0.3 

URBAN- PROFUNZIME 295 21 7.1 

RURAL 10983 1138 10.4 

STRANDURI 233 50 21.5 

ALTE APE 5 0 0.0 

DIALIZA BARLAD 290 9 3.1 

CORAL VS 568 0 0.0 

CORAL BD 568 0 0.0 

Total 2017 15998 1306 8.2 

 

 

Laboratorul de toxicologie industrială a înregistrat 4 solicitări pentru determinări 

toxicologice în mediul de muncă. În urma acestor solicitări au fost efectuate un număr de 32 

analize, din care 16 analize sunt depășiri ale valorilor de expunere profesională. Determinările au 

fost efectuate în 18 încăperi, în care se aflau un total de 78  muncitori expuși, dintre care 36 femei. 

 

SERVICIUL CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ  

 

I. Compartimentul Inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă 

Acţiuni tematice stabilite de Ministerul Sănătăţii și acțiuni planificate/recontroale desfășurate în 

cursul anului 2017: 

1. Acțiune tematică de control privind materialele în contact cu alimentul (la producători și 

importatori): 

- au fost verificate 55 produse în 8 unități;  

- au fost aplicate un număr de 7 avertismente. 

 Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate 5 controale planificate, s-au prelevat 7 probe de 

materiale ce urmează să intre în contact cu alimentele. 
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2. Acțiune tematică de control privind condițiile de aprovizionare cu apă potabilă a 

localităților din mediul rural: 

- s-au verificat 26 de sisteme centralizate de alimentare cu apă din 13 comune; 

- s-au aplicat 29 avertismente și 7 amenzi în valoare de 28.000 lei.  

- în cadrul acțiunii s-au recoltat 10 probe de apă. 

            Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate 38 controale planificate și 14 recontroale, ocazie 

cu care s-au aplicat 46 avertismente și 6 amenzi în valoare de 21.000 lei. 

 

3.  Acțiune tematică pentru verificarea aditivilor alimentari destinați consumului uman: 

- au fost verificate 86 produse în 7  unități și a fost prelevată o probă de iaurt pentru 

determinarea conținutului de fosfați și a prezenței coloranților alimentari; 

- au fost aplicate 2 avertismente. 

 

4.  Acțiunea 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 43 de produse din 13 unități și s-au prelevat 4 probe de ape îmbuteliate;  

-  au fost aplicate 13 avertismente. 

 

5. Acțiune tematică de control în unitățile de învățământ preuniversitar și în cabinetele 

medicale școlare: 

-  au fost verificate 36 unități de învățământ şi 5 cabinete medicale școlare; 

-  au fost aplicate 3 amenzi în valoare de 6.800 lei și 33 avertismente. 

Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate controale planificate într-un număr de 38 unități 

de învățământ școlare, 22 unități preșcolare și 4 unități de învățământ liceal, in urma cărora s-au 

aplicat 42 avertismente și 3 amenzi în valoare de 6.800 lei, precum și recontroale în 7 unități de 

învățământ, ocazie cu care s-au aplicat 7 avertismente și 1 amendă în valoare de 3.000 lei. 

 

6. Acțiune tematică de control în unități de comercializare a produselor alimentare din 

incinta unităților de învățământ:  

-  au fost verificate 18 unități de comercializare din cadrul a 10 unități de învățământ; 

-  au fost aplicate 18 avertismente și 5 amenzi în valoare de 5.000 lei și au fost retrase de la 

comercializare 63,654 kg, respectiv 227,2 l produse alimentare nerecomandate elevilor. 

Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate 2 controale planificate, în urma cărora s-au 

aplicat 2 avertismente. 
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7. Acțiune tematică de control în unitățile de învățământ preuniversitar și în unitățile de 

comercializare a produselor alimentare din incinta școlilor: 

-  s-au verificat 25 unități de învățământ şi 4 unități de comercializare; 

-  au fost aplicate 28 avertismente și 6  amenzi în valoare totală de 9.500 lei și au fost 

retrase de la comercializare 14,28 kg, respectiv 96,06 l produse alimentare nerecomandate elevilor. 

 

8. Acțiune tematică  de control pentru verificarea conformității apelor de îmbăiere: 

-  în cadrul acțiunii au fost efectuate 15 controale și 11 recontroale în 15 unități și au fost 

prelevate 6 probe de ape de îmbăiere;  

-  au fost aplicate 20 avertismente și 1 amendă în valoare de 800 lei. 

 

9. Acțiune tematică  de control în tabere școlare şi unitățile de turism sau cu activități 

similare: 

- au fost efectuate controale în 42 unități de turism și 1 tabără școlară și au fost efectuate 3 

recontroale; 

- au fost aplicate 41 avertismente și 6 amenzi în valoare de 5200 lei. 

 

10. Acțiune tematică de control privind alimentele cu destinație nutrițională specială: 

-  a fost verificat un număr de 25 produse din 7 unități. 

 

11. Acțiune tematică de control în unitățile de catering care asigură masa în unitățile de 

învățământ: 

- au fost verificate 6 unități de catering; 

- au fost aplicate 6 avertismente și o amendă în valoare de 1000 lei. 

 

12. Acțiune tematică privind controlul suplimentelor alimentare şi al produselor cu adaos de 

vitamine şi minerale în sălile de fitness: 

-  au fost verificate 8 produse din 3 săli de fitness și s-a prelevat o probă de supliment 

alimentar, comercializat în săli de fitness;  

-  au fost aplicate 3 avertismente. 

 

13. Acțiune tematică privind verificarea prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveşte 

saloanele/centrele de bronzare: 

-  în cadrul acțiunii au fost efectuate 2 controale și 2 recontroale în 2 unități; 
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-  au fost aplicate un număr de 2 avertismente, 1 amendă în valoare de 1.000 lei, precum și 

suspendarea activității la un salon de bronzare. 

 

14. Acțiunea tematică privind controlul alimentelor tratate cu radiații ionizante: 

- au fost verificate un număr de 63 produse din 5 unități și s-a prelevat o probă de aliment 

pentru detecția tratamentului cu radiații ionizante;  

- s-a aplicat un avertisment. 

 

15. Acțiune tematică privind controlul în cabinetele  de înfrumusețare: 

- au fost organizate acțiuni de inspecție în 27 cabinete de înfrumusețare și un cabinet de 

tatuaj și piercing;  

- au fost aplicate 28 avertismente și 11 amenzi, în valoare de 10.600 lei. 

 

 Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate controale planificate și recontroale într-un număr 

33 de cabinete de înfrumusețare, ocazie cu care s-au aplicat 20 avertismente  și 6 amenzi în 

valoare de 6.000 lei. 

Neconformitățile principale întâlnite în cadrul controalelor sunt următoarele:  

- lipsa echipamentelor de sterilizare sau a substanțelor chimice necesare aplicării unei metode de 

sterilizare/dezinfecție aprobate de M.S., potrivit prevederilor Ord. 961/2016;  

- 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. 

 

16. Acțiune tematică de control privind verificarea respectării prevederilor legislației în 

vigoare referitoare la aditivii alimentari, enzimele, aromele, coloranții şi materialele în contact cu 

alimentele, în cadrul protocolului de cooperare, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în 

domeniul depozitării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificație: 

-  s-au efectuat controale în 8 unități;  

-  au fost aplicate 7 avertismente. 

17. Acțiune tematică de control privind verificarea respectării prevederilor legislației în 

vigoare referitoare la cimitire, înhumare, exhumare/dezhumare și reînhumare și a sălilor de 

ceremonii funerare: 

-  s-au efectuat controale în 6 cimitire și 5 săli de ceremonii funerare;  

-  au fost aplicate 8 avertismente. 
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18. Acțiune tematică de control privind obiectivele finalizate prin proiecte finanțate din 

fonduri europene PNDR si POP: 

- s-au efectuat  controale în 8 unități; 

- au fost aplicate 4 avertismente. 

 

19. Acțiuni de inspecție comune cu alte instituții:  

-  au fost efectuate 7 acțiuni de control; 

- au fost aplicate 2 amenzi în valoare totală de 3.000 lei, în laboratoare de cofetărie. 

 

20. Acțiuni de control în cadrul sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje: 

-  în cursul anului 2017 au fost 4 alerte rapide și o retragere voluntară a unui lot de produse 

în cadrul cărora s-au efectuat 18 controale și s-au prelevat 28 teste de sanitație, 3 probe de alimente 

și 2 probe de apă; 

- au fost aplicate 4 amenzi în valoare de 15.400 lei. 

 

21. Acțiune tematică de control județean privind colectarea și îndepărtarea apelor uzate 

- a fost efectuat 1 control la o stație de epurare a apelor uzate. 

 

22. Acțiune tematică de verificare a produselor cosmetice în pachete promoționale  

- s-au verificat 39 produse cosmetice în 5 unități; 

- a fost aplicat un avertisment. 

 

23. Acțiune tematică de verificare a produselor cosmetice profesionale din unitățile de 

înfrumusețare 

- au fost verificate 42 produse din 10 cabinete de înfrumusețare; 

- a fost aplicat un avertisment. 

 

24. Acțiune tematică de verificare a produselor tratate cu produse biocide 

- au fost efectuate controale în 10 unități care desfac produse de îmbrăcăminte și 

încălțăminte tip second-hand; 

- s-au aplicat 10 avertismente. 

 

25. Acțiune tematică de verificare a produselor biocide la retail 

- au fost efectuate controale în 8 unități și au fost verificate 36 tipuri de produse biocide; 
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- au fost aplicate 6 avertismente și au fost retrase de la comercializare 5 tipuri de produse 

(39,2 l). 

Pe parcursul anului 2017, au fost efectuate controale planificate și recontroale în unități 

utilizatoare de produse biocide și au fost verificate 494 tipuri de produs biocid și a fost retras de la 

comercializare un produs biocid.  

 

26. Controale efectuate în urma sesizărilor 

  - au fost efectuate 53 de controale și 1 recontrol în urma sesizărilor primite și au fost  

prelevate 2 probe de apă; 

  - au fost aplicate 32 de avertismente și o amendă în valoare de 1.500 lei. 

 

27. Controale și prelevări de probe conform PNII:  

Au fost efectuate 10 controale în unități de retail și s-au prelevat  10 probe de sare iodată, 2 

probe de băuturi energizante, 8 probe de alimente cu destinație nutrițională specială și s-au aplicat 4 

avertismente. 

      

                În concluzie: 

Compartimentul Inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă a 

efectuat în anul 2017, 413 controale și 52 recontroale și a aplicat 412 avertismente și 66 amenzi în 

valoare de 126.100 lei. 

 

 

II. Compartimentul Control în unități și servicii de sănătate 

 

Acţiuni tematice stabilite de Ministerul Sănătăţii și acțiuni planificate/recontroale desfășurate în 

cursul anului 2017: 

 

1. Acțiune tematică de control privind activitățile de îngrijiri la domiciliu: 

- au fost efectuate controale în 7 unități; 

- au fost aplicate 5 avertismente. 

 

2. Acțiune tematică de control privind asistența medicală de urgență prespitalicească: 

- au fost verificate 3 unități de asistența medicală de urgență prespitalicească, dintre care 

una privată; 

- au fost aplicate 3 avertismente. 

S-au desfășurat 2 acțiuni de recontrol, ocazie cu care au fost aplicate 2 avertismente.  
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3. Acțiune tematică de control privind verificarea cabinetelor de medicină de 

specialitate/familie și a cabinetelor de medicină dentară: 

- au fost verificate 61 cabinete medicale; 

- au fost aplicate 45 avertismente și 21 de amenzi în valoare totală de 17.000 lei. 

 

Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate 50 controale planificate și 19 recontroale în 

unități sanitare, ocazie cu care au fost aplicate 69 avertismente și 22 amenzi, în valoare totală de 

28.800 lei.  

4. Acțiune tematică de control în unitățile sanitare cu paturi de stat și private:  

- au fost efectuate controale în 4 unități sanitare cu paturi și 2 unități economice private care 

asigură servicii externalizate de catering și spălătorie pentru una dintre unitățile sanitare.  

- s-au aplicat 13 avertismente și 31 amenzi în valoare totală de 40600 lei.  

- a fost dispusă măsura suplimentară de suspendare temporară a activității blocului 

alimentar care deservește Spitalul Mun. E. Beldiman Bârlad. 

 

În plus, pe parcursul anului 2017 au fost efectuate recontroale în 5 unități sanitare cu paturi 

de stat și private, ocazie cu care s-au aplicat 5 avertismente și 4 amenzi, în valoare totală de 

12.600 lei.  

 

5. Acțiunea tematică de recontrol privind verificarea respectării termenelor impuse și 

asumate de către unitățile sanitare cu paturi, în urma controalelor anterioare și a planurilor de 

conformare asumate ASF: 

- s-au desfășurat controale în 3 spitale; 

- au fost aplicate 5 avertismente și 9 amenzi, în valoare totală de 15.600 lei. 

 

6. Acțiune tematică de control dispusă de MS și Garda Națională de Mediu pentru 

verificarea respectării legislației privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală de 

către spitalele județene de urgență și firmele care transportă și elimină/incinerează aceste tipuri de 

deșeuri: 

- s-au efectuat verificări la spitalul județean de urgență; 

- s-a aplicat un avertisment. 

 

7. Acțiune tematică de control pentru verificarea laboratoarelor de analize: 

- au fost verificate 16 laboratoare de analize și 3 puncte de recoltare; 

- s-au aplicat 19 avertismente și 8 amenzi, în valoare totală de 5.500 lei. 
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8. Acțiune tematică de verificare a modului în care medicii de familie duc la îndeplinire a 

instrucțiunilor MS privind imunizările obligatorii și a implementării măsurilor de luptă în focare de 

rujeolă: 

- s-au desfășurat controale în 29 cabinete de medicină; 

- au fost aplicate 26 de avertismente. 

 

9. Acțiune tematică de control în centrele aparținând DGASPC: 

- s-au desfășurat controale în 8 unități.   

- au fost aplicate 8 avertismente și 2 amenzi, în valoare de 1.200 lei.  

 

 Au fost efectuate 2 controale planificate la centre pentru adulți aparținând DGASPC, ocazie 

cu care au fost aplicate 2 avertismente.  

 

10. Controale la sesizări: 

- s-au efectuat 9 controale la sesizări, cu ocazia cărora au fost aplicate 4 avertismente.  

 

Alte activități: 

■ Gestionarea amenzilor aplicate de inspectorii sanitari din cadrul serviciului, constând în 

înregistrarea proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, expedierea 

debitelor către instituțiile competente și preluarea confirmărilor de primire ale acestora, 

înregistrarea acestora în registrul compartimentului Juridic. 

■ Activități referitoare la gestionarea situațiilor de urgență, constând în: 

- colectarea, centralizarea, actualizarea și transmiterea datelor privind gravidele, 

persoanele monitorizate permanent, persoanele dializate și persoanele dependente de 

oxigeno-terapie din mediul rural către instituțiile abilitate;  

- transmiterea informărilor și solicitărilor către furnizori de servicii medicale (unități 

sanitare cu paturi, medici de familie, etc.); 

- colectarea  planurilor albe, planurilor de măsuri pentru sezonul rece de la unitățile 

sanitare cu paturi; 

- colectarea și transmiterea datelor privind cazurile de hipotermie înregistrate, precum și 

controalele efectuare pe perioada caniculei. 

■ Organizarea comisiei de autorizare a furnizorilor publici și privați de asistență medicală 

prespitalicească, activitate ce constă în stabilirea membrilor comisiei, pregătirea și verificarea 

documentației depuse pentru autorizare. 
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                În concluzie: 

În cadrul Compartimentului Control în unități şi servicii de sănătate s-au efectuat în 

anul 2017, 237 controale și recontroale si au fost aplicate aplicat un număr de 4 avertismente scrise 

și 99 amenzi în valoare de 120.100 lei. 

 

 

BIROU ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI PROGRAME DE SĂNĂTATE  

  

              Activităţile în cadrul biroului vizează atât derularea programelor naţionale de sănătate, cât 

şi asistenţa medicală din judeţ. Activitatea s-a desfӑşurat 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. 155/2017  privind 

aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificӑrile şi 

completӑrile ulterioare, a Ordinului M.S. nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de 

realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificӑrile şi 

completӑrile ulterioare. 

 

ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ este asigurată prin medicina de familie şi centre 

de permanenţă.  

La nivelul judeţului Vaslui au funcţionat în anul 2017 un număr de 164 cabinete medicină 

de familie, din care  77  în mediul urban şi 87 în mediul rural şi 14 puncte de lucru, din care 2 în 

mediul urban şi 12 în mediul rural; 

Continuitatea asistenţei medicale primare a fost asigurată prin 11 Centre de Permanenţă, 

10 organizate în mediul rural si 1 în mediul urban, astfel: 

1. Centrul de permanență Codăești, centru de permanenta fix, deservit de 5 medici si 5 asistente 

medicale, cu sediul in mediul rural, 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 permanență Ivănești, cu denumirea „Centrumed – Ivanesti”, centru de permanenta 

fix, deservit de 5 medici si 5 asistente medicale,  cu sediul in mediul rural, 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 permanență Vutcani, centru de permanenta fix, deservit de 5 medici si 5 asistente 

medicale,  cu sediul in mediul rural, cu 5 comune arondate si o populatie de 11.665 locuitori. 



55 

 

Activitatea centrului a inceput la data de 01.10.2011. Comunele arondate centrului de permanenta: 

Vutcani, Gagesti, Dodesti, Rosiesti si Viisoara.  

4. Centrul de permanență Puiești, centru de permanenta fix, deservit de 6 medici si 5 asistente 

medicale,  cu sediul in mediul rural, cu 5 comune arondate si o populatie de 19.210 locuitori. 

Activitatea centrului a inceput la data de 01.04.2012. Comunele arondate centrului de permanenta: 

Puiesti, Voinesti, Gherghesti, Pogana si Iana.  

5. Centrul de permanență Cozmești, centru de permanenta fix, deservit de 5 medici si 5 

asistente medicale,  cu sediul in mediul rural, cu 4 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 permanență Duda-Epureni, centru de permanenta fix, deservit de 5 medici si 4 

asistente medicale,  cu sediul in mediul rural, 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 permanență Oltenești, centru de permanenta fix, deservit de 6 medici si 6 asistente 

medicale,  cu sediul in mediul rural, 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 permanență Stănileşti, centru de permanenta fix, deservit de 5 medici şi 4 

asistente medicale,  cu sediul în mediul rural, 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 permanență Huşi, centru de permanenta fix, deservit de 5 medici şi 5 asistente 

medicale,  cu sediul în mediul urban. 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.  

10. Centrul de permanență Tutova, centru de permanenta fix, deservit de 5 medici şi 5 asistente 

medicale. Populaţia deservită: 10238 locuitori. Zonele arondate centrului de permanenţă: 

Tutova, Pochidia, Pogoneşti şi Iveşti. Activitatea centrului a început la data de 01.08.2015.  

11. Centrul de permanență Bogdana, centru de permanenta fix, deservit de 5 medici şi 5 asistente 

medicale. Zonele arondate centrului de permanenţă: comunele Bogdana, Bogdăniţa (sat 

Tunseşti) şi Lipovăţ. La data de 01.12.2017 Centrul de permanență Bogdana s-a desființat 

ca urmare a neasigurării condițiilor minime privind numărul de medici. 
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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. Huşi

C.P. 

Tutova

C.P. 

Bogdana TOTAL

1.

1567 2142 1522 1769 1698 1479 1667 1671 2199 2992 788 19494

2. 0 - 1 an
238 24 23 57 32 19 36 2 114 76 37 658

2 - 4 ani
225 29 71 125 65 56 46 29 303 92 74 1115

5 - 14 ani
157 145 162 273 111 123 203 111 500 258 98 2141

15 - 49 ani 387 949 435 853 411 169 738 472 593 1039 272 6318

50 - 64 ani 178 466 488 231 461 462 227 521 437 667 148 4286

> 65 ani
382 529 343 230 618 650 417 536 252 860 159 4976

3.

170 22 17 0 16 7 7 4 0 18 7 268

4.
115 0 72 36 0 2 15 13 0 0 3 256

5.

452 59 82 0 39 5 143 24 165 48 5 1022

Nr. 

crt. Indicatori de activitate

AN 2017

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 1977  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; 

• 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 
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a Spitalului Municipal „D. Castroian” Huşi şi Camera de Gardă a Spitalului de Psihiatrie 

Murgeni. 

 

ASISTENŢA MEDICALĂ DE SPECIALITATE este asigurată de 204 cabinete (4 în rural, 200 

în urban, din care Vaslui: 90, Bârlad: 87, Huşi: 22 și Negrești: 1) şi 129 cabinete stomatologice 

(21 în rural, din care Vaslui: 2, Bârlad: 2 și 108 în urban, din care Vaslui: 45, Bârlad: 45, Huşi: 

15, Negreşti: 2, Murgeni:1). 

La nivelul județului, investigaţiile CT și RMN sunt 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 8 autovehicule. Centrul 

dispune de 24 de aparate de hemodializă şi 3 aparate de rezervă. 

Cele  două centre de dializă au oferit în 2017 servicii medicale  pacienţilor, astfel: 

 

Nr. 

Crt. 

Centru de dializă Nr. pacienţi luna 

decembrie 2017 

Nr. de aparate 

funcţionale 

1 NEFROCARE VS 

 

145 25 + 3 rezervă 

 

 

2 NEFROMED BD 

 

129 24 + 3 rezervă 

 

 

 TOTAL 274 49 +6 
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ASISTENŢA MEDICALĂ COMUNITARĂ 

Ȋn anul 2017, asistența medicală comunitară la nivelul judetului Vaslui a fost asigurată de un 

număr total de 83 de angajați, respectiv 61 asistenți medicali comunitari și 22 mediatori sanitari 

comunitari. 

     În domeniul asistenţei medicale comunitare, prin personalul desemnat, la nivelul DSP 

Vaslui s-au desfǎşurat urmǎtoarele activitǎţi: 

          - Asigurarea de consultanţă şi asistenţă tehnică autoritǎţilor administraţiei publice locale în 

domeniul evaluării nevoilor, al stabilirii priorităţilor, modalităţilor de implementare şi monitorizare 

a activitǎţilor de asistenţă medicală comunitară integrată; 

          - Monitorizarea şi evaluarea derulǎrii programului de asistenţa medicală în comunităţile la 

risc, prin vizite în teren şi întâlniri organizate la nivel judeţean; 

         -  Facilitarea şi monitorizarea creǎrii parteneriatelor interinstituţionale la nivel judeţean şi 

local, a strategiilor şi a protocoalelor comune pentru serviciile de asistenţă comunitară la risc. 

- Organizarea de întâlniri cu personalul care desfǎşoarǎ activitǎţi de asistenţa medicalǎ 

comunitarǎ: 12 

- Vizite de monitorizare a activității în teren: 60 

 

 

PROGRAME DE SĂNĂTATE 

 În anul 2017, la nivelul Direcției de Sӑnӑtate Publicӑ Vaslui şi a unitӑtilor sanitare din 

judeţul Vaslui, s-au derulat urmӑtoarele programe naționale de sӑnӑtate publicӑ: 

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 limitare a infecţiilor asociate asistenței medicale și a 

rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor; 

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 
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• 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 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 limitare a infecţiilor asociate asistenței 

medicale și a rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării 

antibioticelor  

• 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 limitare a infecţiilor asociate asistenței 

medicale și a rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării 

antibioticelor 

•  Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 

o profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere 

o profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 
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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 

4. Spitalul de Psihiatrie Murgeni 

• Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică 

 

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 2017 pentru derularea programele naţionale de sănătate publică la nivelul județului 

Vaslui a fost prevăzut un buget in valoare  de 5.026.000 lei, din care 2.303.000 lei pe bugetul de 

stat si 2.723.000 lei pe venituri proprii, astfel: 

Program 

Prevedere 

bugetara 

2017 

Finantare 

2017 
Plati 2017 

I.1. PN de vaccinare 

 540000 523812 523807,85 

I.2 PN de supraveghere şi control al bolilor transmisibile 

prioritare 35000 26379 26377,61 

I.3 PN de prevenire, supraveghere şi control al infectiei HIV 

 3568000 3448658 3448650,95 

I.4 PN de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei 

 543000 500937 500932,13 

I.5 PN de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenței medicale și a rezistenței microbiene, precum și de 

monitorizare a utilizării antibioticelor  36000 20520     20518,57 

II. PN de monitorizare a factorilor determinanti din mediul 

de viațӑ şi muncӑ 32000 22723 22720,27 

IV.1. PN de depistare activӑ preecoce a cancerului de col 

uterin 71000 62272 56895 

IV.2.PN de sanatate mintala si profilaxie in patologia 

psihiatrica 20000 20000 20000 

V. PN de evaluare şi promovare a sӑnӑtӑții şi educație 

pentru sӑnӑtate 5000 4311 4308,21 

VI.1. PN  sanatatea femeii si copilului 176000 175385 175381,26 

 

total 5.026.000 4.804.997 4.799.591,85 
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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 357000 334949 334941,26 

I. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI 

TRANSMISIBILE 
320000 307915 307912,78 

I.1 Programul național de vaccinare 282000 280816 280815,17 

I.2. Programul national de supraveghere si control al 

bolilor transmisibile prioritare 
35000 26379 

26377,61 

I.5.Programul naţional de supraveghere şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței 

microbiene, precum și de monitorizare a utilizării 

antibioticelor; 

3000 720 720 

II. Programul national de monitorizare a factorilor 

determinanti din mediul de viata si munca 
32000 22723 22720,27 

V. Programul naţional de  evaluare şi promovare a sănătăţii 

şi educaţie pentru sănătate 
5000 4311 4308,21 

 

 

Denumire program / subprogram 
Buget de stat    DSP                                                 

LEI 

0 PREVEDERE 

BUGETARA 
FINANTARE PLATI 

PROGRAME NATIONALE DERULATE 401000 384467 384463,40 

I. Programul national de boli transmisibile 262000 245701 245697,68 

I.1. Programul national de vaccinare 258000 242996 242992,68 

I.3.1. prevenire si supraveghere HIV la nivel national 4000 2705 2705 

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 139000 138766 138765,72 

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 

139000 138766 138765,72 

 

 

2. Unitӑți sanitare din subordinea autorităţile administraţiei publice locale- centralizat: 

 

Denumire program / subprogram VENITURI PROPRII AAPL    LEI  

  PREVEDRE 

BUGETARA 
FINANTARE PLATI 

PROGRAME NATIONALE DERULATE 2366000 2261848 2256458,94 

I. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI 

TRANSMISIBILE 
2238000 2142957 2142948,40 

I.3 PROGRAMUL NATIONAL DE SUPRAVEGHERE 

SI CONTROL AL INFECTIEI HIV 1662000 
1622220 1622217,70 

I.3.1. prevenire si supraveghere HIV la nivel national 30000 29860 29859,48 

I.3.2.tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie  

HIV/SIDA 
1632000 1592360 1592358,22 
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I.4. PROGRAMUL NATIONAL DE PREVENIRE, 

SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL 

TUBERCULOZEI 543000 
500937 500932,13 

I.5.Programul naţional de supraveghere şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței 

microbiene, precum și de monitorizare a utilizării 

antibioticelor; 33000 
19800 19798,57 

IV.PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI 

NETRANSMISIBILE 91000 82272 76895 

IV.1. PROGRAMUL NATIONAL DE DESPISTARE 

ACTIVA PRECOCE A CANCERULUI DE COL 

UTERIN 71000 
62272 56895 

IV.2. PROGRAMUL NATIONAL DE SANATATE 

MINTALA SI PROFILAXIE IN PATOLOGIA 

PSIHIATRICA 20000 20000 20000 

VI. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A 

FEMEII ŞI COPILULUI 37000 36619 36615,54 

VI.1.2Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la 

naştere 5000 4850 4849,77 

VI.2.4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 32000 31769 31765,77 

 

Denumire program / subprogram 
BUGET DE STAT         AAPL                          

 LEI 

 
PREVEDRE 
BUGETARA 

FINANTARE PLATI 

PROGRAME NATIONALE DERULATE 1902000 1823733 1823728,25 

I. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE 1902000 1823733 1823728,25 

I.3 PROGRAMUL NATIONAL DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL INFECTIEI HIV 1902000 1823733 1823728,25 

 

2.1. Spitalul Județean de Urgențӑ Vaslui: 

 

Denumire program / subprogram VENITURI PROPRII AAPL    LEI  

  PREVEDRE 

BUGETARA 
FINANTARE PLATI 

PROGRAME NATIONALE DERULATE 1812500 1748285 1742900,86 

I. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI 

TRANSMISIBILE 
1738500 1680351 1680345,51 

I.3 PROGRAMUL NATIONAL DE SUPRAVEGHERE 

SI CONTROL AL INFECTIEI HIV 
1364000 1324353 1324351,47 

I.3.1. prevenire si supraveghere HIV la nivel national 15000 14993 14992,81 

I.3.2.tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie  

HIV/SIDA 
1349000 1309360 1309358,66 

I.4. PROGRAMUL NATIONAL DE PREVENIRE, 

SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL 

TUBERCULOZEI 

354000 342397 342393,56 

I.5.Programul naţional de supraveghere şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței 

microbiene, precum și de monitorizare a utilizării 

antibioticelor; 

20500 13601 13600,48 

IV.PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI 

NETRANSMISIBILE 
54000 48015 42638 

IV.1. PROGRAMUL NATIONAL DE DESPISTARE 

ACTIVA PRECOCE A CANCERULUI DE COL 

UTERIN 

54000 48015 42638 

VI. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A 20000 19919 19917,35 
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FEMEII ŞI COPILULUI 

VI.1.2. Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la 

naştere 
3000 3000 3000 

VI.2.4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 17000 16919 16917,35 

 

Denumire program / subprogram 
BUGET DE STAT     AAPL                                

 LEI 

0 
PREVEDRE 

BUGETARA 
FINANTARE PLATI 

PROGRAME NATIONALE DERULATE 988000 985045 985042,67 

I. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI 

TRANSMISIBILE 
988000 985045 985042,67 

I.3 PROGRAMUL NATIONAL DE SUPRAVEGHERE 

SI CONTROL AL INFECTIEI HIV 
988000 985045 985042,67 

 

 

2.2. Spitalul Municipal de Urgențӑ “Elena Beldiman” Barlad: 

 

Denumire program / subprogram VENITURI PROPRII AAPL    LEI  

  PREVEDRE 

BUGETARA 
FINANTARE PLATI 

PROGRAME NATIONALE DERULATE 516500 479306 479301,08 

I. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI 

TRANSMISIBILE 
499500 462606 462602,89 

I.3 PROGRAMUL NATIONAL DE SUPRAVEGHERE 

SI CONTROL AL INFECTIEI HIV 
298000 297867 297866,23 

I.3.1. prevenire si supraveghere HIV la nivel national 15000 14867 14866,67 

I.3.2.tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie  

HIV/SIDA 
283000 283000 282999,56 

I.4. PROGRAMUL NATIONAL DE PREVENIRE, 

SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL TUBERCULOZEI 
189000 158540 158538,57 

I.5.Programul naţional de supraveghere şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței 

microbiene, precum și de monitorizare a utilizării 

antibioticelor; 

12500 6199 6198,09 

VI. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A 

FEMEII ŞI COPILULUI 
17000 16700 16698,19 

VI.1.2. Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la 

naştere 
2000 1850 1849,77 

VI.3.4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 15000 14850 14848,42 

 

Denumire program / subprogram 
BUGET DE STAT AAPL 

LEI 

0 
PREVEDRE 

BUGETARA 
FINANTARE PLATI 

PROGRAME NATIONALE DERULATE 914000 838688 838685,58 

I. PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI 

TRANSMISIBILE 
914000 838688 838685,58 

I.3 PROGRAMUL NATIONAL DE SUPRAVEGHERE 

SI CONTROL AL INFECTIEI HIV 
914000 838688 838685,58 
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2.3. Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi: 

Denumire program / subprogram VENITURI PROPRII AAPL    LEI  

  PREVEDRE 

BUGETARA 
FINANTARE PLATI 

PROGRAME NATIONALE DERULATE 17000 14257 14257 

IV.PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI 

NETRANSMISIBILE 
17000 14257 14257 

IV.1. PROGRAMUL NATIONAL DE DESPISTARE 

ACTIVA PRECOCE A CANCERULUI DE COL 

UTERIN 

17000 14257 14257 

 

2.4. Spitalul de Psihiatrie Murgeni: 

Denumire program / subprogram VENITURI PROPRII AAPL    LEI  

  PREVEDRE 

BUGETARA 
FINANTARE 

                   

PLATI 

PROGRAME NATIONALE DERULATE 20000 20000 20000 

IV.PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI 

NETRANSMISIBILE 
20000 20000 20000 

IV.2. PROGRAMUL NATIONAL DE SANATATE 

MINTALA SI PROFILAXIE IN PATOLOGIA 

PSIHIATRICA 

20000 20000 20000 

 

 

Situația sumelor angajate în anul 2017 și neplațite până la sfârșitul anului 2017 este urmatoarea: 

BUNURI SI SERVICII DSP lei 

SURSA DE 

FINANTARE  

PROGRAM/SUBPROGRAM/ 

INTERVENTIE 

VALOARE 

ANGAJAMENTE 

NEPLATITE 2017 

BUGET DE STAT I.1 PN VACCINARE 14175 

TOTAL   14175 

 

BUNURI SI SERVICII AAPL lei 

SURSA DE 

FINANTARE  

PROGRAM/SUBPROGRAM/ 

INTERVENTIE 

VALOARE 

ANGAJAMENTE 

NEPLATITE 2017 

BUGET DE STAT I.3 PN HIV 70095 

VENITURI PROPRII I.4 PN TBC 27011 

VENITURI PROPRII IV.1 PN SCREENING CCU 5390 

TOTAL   102496 

 

               Gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție pentru derularea programelor 

naționale de sӑnӑtate publicӑ, la nivelul județului Vaslui,  ȋn anul 2017 a fost de 98% .  
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Alte programe derulate: 

1. 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 efectuează 

tratamentul specific. Trimiterea dosarelor complete la Ministerul Sănătății în vederea obținerii 

finanțării tratamentelor. 

Indicatori de rezultat: 

- nr. dosare instrumentate: 2 (1 dosar aflat în procedură de lucru) 

- 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: 150 

- cost mediu/pacient critici din secţiile ATI: 786,82 lei 

- prevedere bugetară: 445.000 lei 

- finanțare primită: 377.000 lei 

 

Alte activităţi desfăşurate în anul 2017 în cadrul Biroului de Asistenţă medicală şi programe:  

■ Eliberare adeverinţe medicilor din teritoriu şi informarea acestora despre confidenţialitatea 

codului de parafă - 32 medici; 

■ Redactare, actualizare şi eliberare a autorizaţiilor de liberă practică medicală (biologi, chimişti, 

kinetoterapeuţi) – 29 autorizaţii de liberă practică; 

■ Redactare,  eliberare, arhivare  certificate de înregistrare în Registrul Unic de Evidenţă al 

Cabinetelor Medicale – 45 certificate; 

■ Actualizare a bazei de date a Registrului Unic de Evidenţă al Cabinetelor Medicale (partea I a, 

partea II a, partea III a); 

■ Aplicare şi actualizare a Registrului vizelor  în vederea aplicării ulterioare a “Apostilei de la 

Haga" de către Prefectura Vaslui – 6 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 2017: 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 2017, DSP şi-a desfăşurat activitatea cu un buget total de 46.048 mii lei, din 

următoarele surse : 

• Buget de stat 33.126  mii lei; 

• Venituri proprii ale M.S. – Accize: 12.347 mii lei; 

• Venituri proprii din prestari servicii: 575 mii lei. 

 

Creditele bugetare deschise în anul 2017, 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. 

Principalele activităţi economice în anul 2017, 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,  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, 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 2017, 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; 
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■ 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 2018 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 2018, 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; 

■ 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 amortizării 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 2017 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 elaborării situaţiilor financiare aferente anului 2016 şi trimestrelor I, II si III 

2017, 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; 
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■ 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 plătilor 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; 

■ Plata salariilor prin banca si numerar casierie ( 1 persoana); 

■ 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; 

■ Monitorizarea şi raportarea lunară la Ministerul Sănătăţii a cheltuielilor de natura investiţiilor; 
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■ 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 2017 de la 

bugetul de stat pentru activitatea proprie, situatia se prezintă astfel: 

 

Credite bugetare aprobate pentru activitatea proprie  5.134 mii lei din care : 

Cheltuieli de personal  4.309 mii lei ; 

Cheltuieli cu bunuri si servicii  825 mii lei, din care:  

 - cheltuieli de funcţionare 424 mii lei; 

 - programe de sănătate 401 mii lei (139 mii lei pentru lapte praf şi       

                                                            262 mii lei pentru medicamente, servicii). 

Plăţile efectuate de la bugetul de stat pentru activitatea proprie  5.082 mii lei din care:  

Cheltuieli de personal   4.280 mii lei; 

Cheltuieli cu bunuri şi servicii 802 mii lei, din care:  

 - cheltuieli de funcţionare 417 mii lei ; 

 - programe de sănătate 385 mii lei (139 mii lei pentru lapte praf si  

                                                             246 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 17.601 mii lei; 

■ Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua 

administratiei publice locale 1.902 mii lei; 

■ Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale de invatamant 3.714 

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 – 2.317 mii lei aferente 

cheltuielilor salariale pentru personalul medical şi medicamente şi materiale sanitare; 

■ Finanţarea asistenţilor comunitari – 2.447 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 2017, se prezintă astfel: 

 Venituri proprii MS – accize, total buget în valoare de 12.347 mii lei: 



70 

 

■ bunuri şi servicii - 357 mii lei (Anexa privind Execuția programelor de sănătate la nivelul DSP 

Vaslui); 

■ Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua AAPL 9.179 mii 

lei ; 

■ Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua AAPL 

2.811 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 2017 au fost în sumă de 754.931 

lei, provenind din încasări pentru prestatii efectuate, astfel: 

■ Analize laborator bacteriologice  –  318.935  lei; 

■ Analize laborator chimie –  254.730 lei; 

■ Determinări noxe în mediul de muncă –   63.518 lei ; 

■ Alte surse de venituri ( taxa curs igiena, taxa urgenta, retete, asistenta de specialitate, certificat 

de conformitate, inregistrari cabinet)  –  117.748   lei. 

 

 În anul 2017 situaţia cheltuielilor din venituri proprii din servicii de laborator încasate şi 

utilizate, se prezintă astfel : 

■ Cheltuieli de personal: plăţi efectuate în valoare de 230.000 lei; 

■ Cheltuieli pentru bunuri: plată în valoare de 221.542 lei. 

  În anul 2017, 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 105.131 lei, 

achizitionându-se aparatura pentru laboratoarele de chimie si bacteorologie ; etuva cu convectie, 

spectofotometru, distilator apa, agregat camera frigorifica, camera frigorifica pentru pastrarea 

vaccinurilor in conditii optime  de temperatura si o licenţă antivirus pentru server. 

  

 Execuţia bugetară la nivelul anului 2017 din fondurile alocate de Ministerul Sănătăţii a 

fost de 97 % 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. 
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COMPARTIMENT ADMINISTRATIV 

 

Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2017:  

▪ Încheierea și 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 și 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 și inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar. 

▪ Întocmirea de referate de necesitate. 

▪ Verificarea, repararea si reîncărcarea stingătoarelor si verificarea hidranţilor interiori. 

▪  Înlocuirea 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. 

▪ Eliberare lapte praf catre primarii. 

▪ Revizuire și întretinere generatoare curent electric. 

▪ Revizia si repararea aparatelor de aer condiţionat din dotare. 

▪ Revizuirea centralelor termice. 

▪ Montare aparate aer conditionat. 

▪ Verificarea faptica a stocurilor din magazii. 

▪ Întocmire situații și raspunsuri solicitate de către terți ( MS, Prefectura, Primarie, spitale 

etc.). 

▪ Coordonarea activităţii conducătorilor auto: 

- eliberare foi parcurs și calcularea acestora; 

- urmărirea realizării traseelor planificate și organizarea celor neplanificate;  

- instruirea trimestrială a conducatorilor auto și programarea serviciilor din zilele libere; 

- întocmirea FAZ- urilor; 

- verificarea concordantei  dintre bord si kilometrajul de pe foaia de parcurs; 

- întocmirea de procese verbale de predare-primire a autoturismelor la plecarea în CO a 

conducatorilor auto în conditii corecte. 
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COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE 

 

Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2017 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 însotesc 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. 


