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RAPORT PRIVIND ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE  

 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VASLUI  

AN 2015 

 

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Vaslui, serviciu public deconcentrat al Ministerului 

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

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

locale de sănătate publică. 

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

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

birourile şi compartimentele instituţiei; 

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

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

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

care 67,5 posturi sunt ocupate. Din totalul posturilor aprobate, 39 sunt funcţii publice (9 posturi 

vacante şi 30 posturi ocupate, din care 25 cu studii superioare, 5 cu  studii medii) şi  42,5 sunt personal 

contractual (5 vacante şi 37,5 posturi ocupate, din care  12 cu studii superioare şi 25,5 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: 

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

Managementul resurselor umane din cadrul aparatului propriu constă în gestionarea evaluarea şi 

supervizarea activităţii profesionale a angajaţilor.  

 Activităţi desfăşurate în anul 2015:  

 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 din judeţ. 

                                          

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, 
       Operator de date personale înregistrat la ANSPDCP cu nr. 14119 
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 La nivelul aparatului propriu al instituţiei au fost organizate şi desfăşurate concursuri pentru 

ocuparea a 16,5 posturi. 

 Organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în grad profesional a funcţionarilor 

publici şi a personalului contractual din cadrul instituţiei; 

 Participarea la concursurile pentru ocuparea a 3 posturi de medic şi 1 post de biolog din unităţile 

sanitare din judeţ. 

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

Ministerul Sănătăţii; 

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

pentru anul 2016; 

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

aprobate, ocupate şi vacante pentru aparatul propriu, pe specialităţi şi pe categorii: personal 

contractual şi funcţionari publici;  

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

pentru eliberarea certificatelor de conformitate 47 dosare depuse de asistenţi medicali, 11 dosare 

depuse de medici, 6 dosare depuse de farmacişti  şi 2 dosare depuse de 

fiziobalneokinetoterapeuţi) şi eliberarea către titulari a  certificatelor primite de la Ministerul 

Sănătăţii; 

■ Întocmirea situaţiei privind numărul potenţialilor candidaţi pentru organizarea concursului de grad 

principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, sesiunea 2015, conform 

tabelului de mai jos:  

 Nr. 

crt. 

 

Unitatea unde sunt 

angajaţi 

Specialitatea asistenţilor medicali Total 

Medicină 

generală 

Farmacie Balneo-

fizioterapie 

Laborator 

 TOTAL 63 6 2 1 72 

 

■ Întocmirea situaţiei privind aprobarea înfiinţării de noi posturi de asistenţi medicali comunitari 

şi mediatori sanitari ca urmare a memoriilor primăriilor, respectiv ca urmare a circularei MS, la 

data de 31.12.2015, astfel:   

 

 

Primăria 

Nr. 

posturilor  

de asistenţi 

medicali  

comunitari 

aprobate de 

MS  

Nr. posturilor  

de mediatori 

sanitar, 

aprobate de 

MS 

Situaţia  postului  

de asistent 

medical 

comunitar   

Situaţia 

postului  de 

mediator 

sanitar 

Nr. 

posturilor  

de asistenţi 

medicali  

comunitari 

neocupate 

Nr. posturilor  

de mediatori 

sanitar, 

neocupate 

TOTAL 

POSTURI 

APROBATE  

28 6 11 posturi 

ocupate de 

asistenţi medicali 

comunitari 

2 posturi 

ocupate de 

mediatori 

sanitar 

17 posturi 

neocupate 

de asistenţi 

medicali 

comunitari 

4 posturi 

neocupate de 

mediatori 

sanitari 
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COMPARTIMENT JURIDIC 

Pe parcursul anului 2015, 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. 

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

activitǎţi: 

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

număr de 28 litigii din care: 27 civile şi 1 penal; 10 ȋn curs de soluționare, 11 soluționate ȋn 

favoarea DSP Vaslui, respectiv 7 soluționate ȋn favoarea persoanelor fizice/juridice; 

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

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

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

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

medical şi internarea medicală pentru un număr de 40 pacienţi; 

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

şi lucrări) sau acte adiţionale aferente ; 

      ● a  soluţionat şi rǎspuns la un număr de 15 petiţii/contestaţii adresate DSP Vaslui de către 

instituţii publice, persoane fizice sau juridice; 

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

Judeţului Vaslui; 

      ● a intocmit şi avizat la cererea conducerii, un număr de 273 acte                                                                                                                                          

administrative cu caracter individual; 

 a organizat 4 întâlniri cu reprezentanţii conducerii spitalelor publice, medici specialişti, centrele 

de permanență şi reprezentanţi ai Serviciului Judeţean de Ambulanţă Vaslui, pentru actualizarea 

informaţiilor privind legislaţia specifică aplicabilă şi identificarea dificultăţilor apărute în 

implementarea acesteia; 

 A formulat şi asigurat transmiterea cǎtre Ministerul Sǎnǎtǎţii a propunerilor privind 

modificarea/completarea cadrului legislaiv specific, respectiv: H.G. nr. 857/2011, privind stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, a Ordinului  Nr. 697/112 din 25 

mai 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei 

medicale primare prin centrele de permanenţă și a normelor specifice derulării Programului Național de 

Oncologie, componenta curativă; 

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

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

de medici şi familie şi servicii medicale la nivelul judeţului Vaslui.  
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COMPARTIMENT  AUDIT  PUBLIC  INTERN 

În cursul anului 2015 Compartimentul de Audit public intern din cadrul D.S.P Vaslui a executat 

patru misiuni de audit de regularitate şi una de consiliere informala privind monitorizarea sistemului de 

control intern/managerial in cadrul institutiei. 

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

iar perioada supusa auditǎrii a fost cuprinsǎ de la 01.01.2014 la 31.12.2014. 

 

COMPARTIMENT  INFORMATICĂ  ŞI  STATISTICĂ  

Activitatea de statistica medicala s-a desfasurat conform prevederilor Legii nr.226/2003, 

privind organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania si a Regulamentului de functionare a 

DSP. 

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

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

are la baza dari de seama departamentale si centralizatoare specifice, datele statistice colectate fiind 

verificate (logic si matematic), centralizate si  transmise  în termenele prevăzute in calendarul anual de 

predare a lucrarilor. 

I. INDICATORI  DEMOGRAFICI 

 

1. Natalitatea 2014-2015 

 

Comparativ cu anul 2014, numarul nascutilor vii creste in anul 2015 de la 5098 la 5103, chiar daca 

indicatorul indica o scadere fata de anul 2015, aceasta se datoreaza faptului ca populatia legala a anului 

2015 a crescut fata de a anului 2014. 

 

2. Mortalitatea generala 2014-2015 

Fata de anul 2014, numarul de decese generale creste de la 5053 la 5193. Cu toate acestea indicatorul 

este mai mic, deoarece se raporteaza la o populatie mai mare fata de anul 2014. 

 

            

3. Mortalitatea infantila 2014-2015 

 

In anul 2015, mortalitatea infantila (decese sub un an la 1000 nascuti vii) scade de la 22 decese in anul 

2014, respectiv 4,32  ‰ NV  la 21 decese  respectiv 4,11 ‰  NV.  

           

4. Sporul natural 2014-2015 

 

Sporul natural in anul 2015 este negativ - 0,19‰ loc. fata de anul 2014 unde este pozitiv 0.10 ‰.            

  5. Decese materne 2014-2015 

    

In anul 2015 s-a inregistrat un deces matern prin complicatiile sarcinei. 
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II. MORBIDITATE   

 
1. MORBIDITATEA (INCIDENTA) IN CABINETELE MEDICILOR DE FAMILIE  

 

  2014 2015 

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

TOTAL 259352 56971.39 263654 55098.61 

                                  

 

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 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Aflaţi 
2096 2229 11028 11356 9360 

100
15 2764 2861 39731 41090 19876 20096 471 441 4147 4382 

Intraţi     d.c.: 
195 155 929 959 1250 

111
5 259 206 3489 2782 1426 1078 42 21 623 509 

Ieşiţi      din 
care: 62 168 601 747 595 985 162 211 2130 2719 1206 1472 72 67 388 533 

Rămaşi în 
evidenţă 2229 2216 11356 11568 

1001
5 

101
45 2861 2856 41090 41153 20096 19702 441 395 4382 4358 

Indici 
de,prevalenţă 0.49 0.46 2.49 2.42 2.20 

2.1
2 0.63 0.60 9.03 8.60 4.41 4.12 0.10 0.08 0.96 0.91 

                 

-Continuare- 

  Boli pulmonare 
cronice obstructive 

Boală ulceroasa Ciroza si hepatita 
cronica 

Nefritopatii 

A 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Aflaţi 
9362 9565 7190 7084 12338 12384 1264 1315 

Intraţi     d.c.: 
866 693 234 241 746 713 213 184 

Ieşiţi      din 
care: 663 809 340 415 700 863 162 171 

Rămaşi în 
evidenţă 9565 9449 7084 6910 12384 12234 1315 1328 

Indici 
de,prevalenţă 2.10 1.97 1.56 1.44 2.72 2.56 0.29 0.28 

 

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

anul 2014, cat si in anul 2015 (bolile hipertensive, cardiopatiile ischemice, etc.) urmate de bolile 

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

 

 

3. MORBIDITATEA IN CABINETELE DE SPECIALITATE DIN AMBULATORIU 

 

Pentru anul 2015 se observa o crestere  a incidentei prin TBC, cat si a prevalentei fata de anul 

2014. Daca in anul 2014 au fost 301 cazuri noi cu un indicator de 66,12 %000 loc., in anul 2015 au 

crescut la 314 cu un indicator de 65,62 %000 loc. Iar la bolnavii ramasi in evidenta, de la 277-0,06 % 

loc. in anul 2014, la 288-0,06 % loc. in anul 2015. 

                                                      

Pentru anul 2015, se observa o scadere a incidentei prin tumori maligne fata de anul 2014. Daca 

in anul 2014 au fost 1144 cazuri noi cu un indicator de 251,30 %000 loc., in anul 2015 au scazut la 1092 

cu un indicator de 228,21 %000 loc. Iar la bolnavii ramasi in evidenta, a crescut cifra absoluta de la 

7281-1,60 % loc. in anul 2014, la 7541-1,58 % loc. in anul 2015. 
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          Se observa o crestere a incidentei prin diabet zaharat in anul 2015 comparativ cu anul 2014, si 

totodata a prevalentei in anul 2015 fata de anul 2014. Daca in anul 2014 au fost 1123 cazuri noi cu un 

indicator de 246,69 %000 loc., in anul 2015 au crescut la 1202 cu un indicator de 251,20 %000 loc. Iar 

la bolnavii ramasi in evidenta au crescut de la 18473-4,06 % loc. in anul 2014, la 19420-4,06 % loc. in 

anul 2015.  

                                 

Se observa o crestere a incidentei prin tulburari mintale in anul 2015 comparativ cu anul 2014 precum 

si a prevalentei in anul 2015 fata de anul 2014. Daca in anul 2014 au fost 610 cazuri noi cu un indicator 

de 133,99 %000 loc., in anul 2015 au crescut la 721 cu un indicator de 150,68 %000 loc. Iar la prevalenta 

de la 9569 cazuri cu un indicator de 2.10% loc in anul 2014, la 10284 cazuri cu un indicator de 2.15% 

loc. in anul 2015.  

 

 

COMPARTIMENT  AVIZE  ŞI  AUTORIZARE 

În anul 2015 au fost înregistrate  540 de  solicitări, dintre care: 

 Autorizare sanitară a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere: 24 

 Autorizare sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare: 123 

 Viză autorizaţie sanitară de funcţionare în baza referatului de evaluare: 24 

 Notificare de respingere a  autorizaţiei sanitare: 24 

 Notificarea conformităţii pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire a obiectivelor 

ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei: 26 

 Notificarea asistenţei de specialitate de sănătate publică privind igiena şi sănătatea publică la 

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

desfăşoară o activitate cu risc pentru sănătatea populaţiei: 80  

 Notificării eliberate în vedrerea obţinerii de fondurii F.E.A.D.R.: 239 

 

Situaţia unităţilor de învăţământ din judeţul Vaslui se prezintă astfel: 

  

Învăţământ de 

stat 

Învăţământ de 

particular 
Nu fac parte  

din reteaua  

scolara  

dar au ASF 

Total 
Total cu 

ASF 

total 
total cu 

ASF 
total 

total  

cu 

ASF 

Total 728 411 7 4 62 735 489 
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SERVICIUL  DE  SUPRAVEGHERE  ŞI  CONTROL  AL  BOLILOR  

TRANSMISIBILE 

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

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

bolilor transmisibile, în vederea realizării obiectivelor angajate prin programele şi strategiile naţionale 

şi locale. 

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) A fost implementat noul Calendar de imunizări începând cu 01 aprilie 2015, conform Ord. 

386/2015. 

   b) În anul 2015 achiziţionarea vaccinurilor şi a materialelor sanitare necesare administrării 

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

transportate la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui cu mijloace auto proprii, în condiţii de 

respectare a lanţului de frig şi au fost depozitate în camera frigorifică. 

  

c) 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, reţelei de medicină şcolară şi secţiilor de neonatologie, lunar, în funcţie de 

campaniile lunare de vaccinare a populaţiei conform cu Programul Naţional de vaccinare. 

  

d) Realizarea imunizărilor conform calendarului de vaccinare 

 În cursul anului 2015 au fost administrate un număr de: 

- 3430 doze vaccin HB ; 

-  943  doze vaccin DTP-VPI-Hib ; 

- 8604 doze vaccin ROR; 

- 2989  doze vaccin BCG; 

- 8300 doze vaccin DTP-VPI-HB-Hib; 

- 1812 doze vaccine VPI; 

- 1890 doze vaccine dT. 

  

În campanile şcolare efectuate în trim. I 2015 au fost administrate: 

- Vaccin VPI la elevii din clasa pregătitoare şi clasa a II-a = 491 doze; 

- Vaccin ROR la elevii din clasele a I-a = 3732 doze; 
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- Vaccin dT la elevii din clasele a VIII-a = 4503 doze. 

 

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

Majoritatea medicilor de familie au introdus vaccinarile in RENV. 

  

 f) Realizarea anchetelor de acoperire vaccinală 

 În luna februarie 2015 s-a efectuat ancheta de acoperire vaccinală la copiii născuţi în luna iulie 

2013. Rezultatele anchetei sunt următoarele: 

● în mediul urban 

- acoperire vaccinală BCG =   98,9 %;       

- acoperire vaccinală HB    = 100,0 %; 

- acoperire vaccinală AP    =    90,8 %; 

- acoperire vaccinală DTP  =   90,8 %; 

- acoperire vaccinală ROR =   95,9 %. 

- acoperire vaccinală Hib   =   90,8 % 

 

● în mediul rural 

- acoperire vaccinală BCG = 99,0 %; 

- acoperire vaccinală HB    = 94,6  %; 

- acoperire vaccinală AP    = 85,7  %; 

- acoperire vaccinală DTP  = 85,7 %; 

- acoperire vaccinală ROR  = 85,7 %. 

- acoperire vaccinală Hib    = 85,7 % 

         

 În luna august 2015 s-a efectuat anchetă de acoperire vaccinală : 

1. Pentru  copiii născuţi în luna iulie 2013 rezultatele anchetei sunt următoarele: 

● în mediul urban 

- acoperire vaccinală BCG  = 100,0 %;       

- acoperire vaccinală HB    = 100,0 %; 

- acoperire vaccinală AP     =  93,1 %; 

- acoperire vaccinală DTP  =  93,1 %; 

- acoperire vaccinală ROR =  95,0 %. 

- acoperire vaccinală Hib    =  93,1% 

 

● în mediul rural 

- acoperire vaccinală BCG  = 99,5 %; 

- acoperire vaccinală HB     = 95,2 %; 
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- acoperire vaccinală AP     = 90,5 %; 

- acoperire vaccinală DTP   = 90,5 %; 

- acoperire vaccinală ROR  = 91,4 %. 

- acoperire vaccinală Hib    = 90,5 % 

 

Concluzia anchetei: 

            Constatăm că acoperirea vaccinală este sub dezideratul stabilit de 95% cu excepţia vaccinării 

BCG şi HB. 

 Faţă de rezultatele anchetei de acoperire vaccinală a copiilor născuţi în iulie 2013, anchetă 

efectuată în luna februarie 2015, se constată o îmbunătăţire, datorită recuperărilor restanţierilor. 

  

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

● în mediul urban 

- acoperire vaccinală BCG = 98,2 %;       

- acoperire vaccinală HB    = 91,2  %; 

- acoperire vaccinală AP    = 86,8 %; 

- acoperire vaccinală DTP  = 86,8 %; 

- acoperire vaccinală ROR = 71,9 % 

- acoperire vaccinală Hib   = 86,8 % 

● în mediul rural 

- acoperire vaccinală BCG   = 96,2 %; 

- acoperire vaccinală HB     = 89,9 %; 

- acoperire vaccinală AP      = 84,6 %; 

- acoperire vaccinală DTP   = 84,6 %; 

- acoperire vaccinală ROR  = 75,1 %. 

- acoperire vaccinală Hib    = 84,6% 

 

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

imuniza copii şi a disfuncţionalităţilor în aprovizionarea cu vaccin care se achiziţionează la nivel 

naţional. 

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

motive ale nevaccinării fiind: 

1. neprezentarea la vaccinare; 

2. contraindicaţiile vaccinării; 

3. refuzul aparţinătorilor de a-şi vaccina copiii.  

 f) Vaccinarea grupelor populaţionale la risc 
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 În cursul anului 2015 au fost vaccinate antigripal 10.735 de persoane la risc. Se constată o 

creştere a cererilor de vaccin antigripal. 

 Un număr de 551 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. 

 În cursul anului 2015 s-a înregistrat 1 caz de RAPI. 

 

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; 

- 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 2015 au fost înregistrate în registrul unic 583 de fişe unice. Fişele au fost introduse 

în Registrul unic al bolilor transmisibile şi trimise la CRSP Iaşi.  

            S-au înregistrat 12 focare de varicelă totalizând 184 de cazuri. 

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

Finanţarea programului a fost suficientă. 

In cursul anului 2015 au fost depistate: 

- 15 cazuri sifilis; 

- 14 cazuri gonoree. 

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

Comparativ cu anii 2013 şi 2014 se constată o scădere semnificativă  a incidenţei cazurilor de sifilis şi 

gonoree în anul 2015.  

 

3. Supravegherea şi controlul  infecţiei HIV 

         

          Au fost distribuite către maternităţi teste rapide HIV şi în cursul anului 2015 au fost testate 2798 

gravide, faţă de 1998 în anul 2014. 
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         Au fost înregistrate 4 cazuri noi de infecţie HIV şi s-a efectuat ancheta epidemiologica în aceste 4 

cazuri. 

         În laboratorul DSP Vaslui au fost testate HIV prin metoda ELISA 380 persoane. Adresabilitatea 

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

         La sfârşitul anului 2015 se aflau în evidenţa DSP 73 persoane cu infecţie HIV şi 70 persoane cu 

boala manifestă SIDA 

 

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. 

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

S-au raportat 118 cazuri din care: 

- Spitalul Judeţean Vaslui – 90 cazuri; 

- Spitalul Municipal de Urgenţă “Elena Beldiman” Bârlad – 27 cazuri; 

- Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi – 1 caz; 

- Spitalul de psihiatrie Murgeni – 0 cazuri. 

 

Se constată o subraportare a cazurilor real existente. 

Repartiţia pe secţii de spital a celor 118 cazuri: 

- secţii pediatrie =15 

- secţii nou-născuţi = 9 

- secţii obstetrică = 9 

- sectii ginecologie = 0 

- secţii chirurgie = 33 

- sectii A.T.I = 3  

- sectii neurologie =15  

- alte secţii = 34 

 

Numărul infecţiilor nosocomiale  raportate a crescut în 2015 (118) faţă de anul 2014 (94). 

 

Repartiţia infecţiilor nosocomiale pe cauze a fost: 

- septicemia = 1 

- respiratorii = 12 

- digestive = 38 

- urinare = 22 

- cutanate = 4 

- plagă chirurgicală = 35 

-altele = 6 
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În cadrul supravegherii infecţiilor cu Clostridium difficile au fost depistate şi raportate 118 cazuri. Nu 

s-au înregistrat focare de infecţii nosocomiale cu acest germene. 

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

populaţiei: 

- Instruirea periodică a personalului medical în vederea unei mai atente supravegheri, depistări şi 

declarări a infecţiilor apărute în cursul spitalizării pacienţilor. 

 

 

COMPARTIMENT  IGIENA  ALIMENTAŢIEI  

Activităţi specifice de protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 

alimentari şi de nutriţie derulate în cursul anului 2015: 

 

 1. Evaluarea statusului de iod în rândul populaţiei prin determinarea TSH-ului  

            neonatal şi a ioduriilor la copilul şcolar 

 Conform conţinutului metodologiei înaintat de I.N.S.P. Bucureşti, pentru desfăşurarea acesteia, 

fost stabilit un eşantion reprezentativ de copii şcolari în vârstă de 6-7 ani, prin selectarea unui număr de 

50 copii, din judeţul Vaslui, pentru localităţile:  

- municipiul Vaslui: 28 copii (câte 14 copii, de la 2 clase pregătitoare, de la 2 şcoli diferite); 

- comuna Bogdăneşti: 12 copii, de la clasa I-a; 

- comuna Olteneşti: 12 copii, de la clasa I-a. 

 Au fost recoltate probe de urină, la toţi cei 50 de copii selectaţi, probe ce au fost expediate în 

vederea dozării ioduriei la copilul şcolar, la Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului ,,Alfred 

Rusescu” Bucureşti. 

 Rezultatele aşteptate sunt de a obţine, valori ale ioduriei ca marker a statusului de iod (deficitului 

de iod) şi valori ale TSH-ului ca marker a statusului de iod (deficitului de iod). 

 Datele obţinute au fost transmise la CRSP Bucureşti, coordonatorul naţional al acestei 

metodologii. 

 2. Monitorizarea consumului de aditivi alimentari 

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

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

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

- 2 probe de vin (Aligote Premium - vin de origine controlată (DOC) şi Cabernet Sauvignon de 

masă, vin cu indicaţie geografică (IG), recoltate de la SC Vinicola 2000 SA Avereşti; 

- 2 probe de vin (Merlot sec - vin IG şi Fetească regală - vin IG), recoltate de la SC Agrocomplex 

SA Bârlad;  

- o probă de vin Zghihară de Huşi – vin alb demisec, DOC-CMD, recoltate de la SC Speed SRL 

Huşi. 
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 3. Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare 

 În anul 2015 am efectuat următoarele activităţi, cuprinse în metodologie: 

 - identificarea unităţilor de profil suplimente alimentare. Număr unităţi luate în supraveghere 

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

alimentare); 

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

alimentar: Prenatal, natural, fabricat de TISHCON CORP USA şi Ulei de cătină pentru copii, produs de 

SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA Bucureşti. Probele au fost expediate la Laboratorul Igiena 

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

 - catalogarea suplimentelor alimentare în funcţie de categoria de consumatori. Au fost 

identificate: 31 suplimente alimentare destinate copiilor; 2 suplimente alimentare destinate sportivilor şi 

1 supliment alimentar pentru gravide. 

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

identificate 14 produse.  

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

suplimentelor alimentare precum şi non-conformităţti privind concentraţiile de Pb şi Cd aflate în urma 

analizelor.  

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

corespunzătoare, încadrându-se în limitele admisibile. 

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

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

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

aceste produse, asupra respectării legislaţiei în vigoare, cu interzicerea de a se mai aproviziona şi de a 

mai comercializa astfel de produse. 

 Datele obţinute au fost transmise la CRSP Timişoara, coordonatorul naţional al acestei 

metodologii. 

 4. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii 

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

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

a produsului Vietnam. Producător la ambele produse: FUCHS CONDIMENTE RO SRL România. 

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. 

 Datele obţinute au fost transmise la CRSP Iaşi, coordonatorul naţional al acestei metodologii. 
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 5. Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe 

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

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

ingredient adăugat, fiind vizate un total de 38 de produse diferite, din care: 14 produse de cereale şi 

produse pe bază de cereale; 11 sucuri carbonatate şi 13 produse de lapte şi lactate. 

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

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

 

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

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

sănătate publică, respectiv pentru un număr de 40 de probe de sare iodată. Probele de sare iodată au fost 

analizate pentru determinarea conţinutului de iodat de potasiu (KIO3) din sare conform standardului SR 

8934 – 9:1997), la D.S.P. Ialomiţa - Laborator de Chimie Sanitară Feteşti. Din totalul celor 40 de probe 

de sare iodată analizată, au fost găsite ca necorespunzătoare, cu un conţinut mediu de iod sub 

concentraţia admisă, un număr de trei probe, analizate în semestrul II 2015. 

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

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

au trimis notificări la DSP-urile judeţene pe teritoriul cărora funcţionează ambalatorii, importatorii şi 

distribuitorii de sare iodată, comercializată pe teritoriul judeţului nostru. 

 Datele obţinute au fost transmise la CRSP Bucureşti, coordonatorul naţional al acestei 

metodologii. 

7. Evaluarea valorii nutritive a alimentelor 

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

produse cu zaharuri adaugate:  

- LA FESTA, Hot Chocolatta caramello, băutură instant pe bază de cacao şi lapte cu gust de caramel; - Ceai 

instant aromatizat cu gust de piersici Peach Flavour şi  

- Nescafe 3 în 1 Strong, specialitate de cafea instant cu gust de lapte şi zahăr.  

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

Sănătate Publică Buzău. 

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

au fost corespunzătoare, încadrându-se în limitele admisibile. 

 Datele obţinute au fost transmise la CRSP Bucureşti, coordonatorul naţional al acestei 

metodologii. 

  

 

8. Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinaţie       

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

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

CRSP-urilor, după cum urmează: 

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

deshidratate), Nestle NAN lapte praf premium de început 1). Rezultatele analizelor au arătat că proba a 

fost corespunzătoare, încadrându-se în limitele admisibile, conform Regulamentului (CE) 1881/2006. 

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

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

Milumil, 1 de la naştere, lapte formulă de început şi 1 probă de produs alimentar dietetic pentru scopuri 

medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni, Humana SL, începând de la naştere). Rezultatele 

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

Regulamentelor (CE) 2073/2005 şi 1441/2007. 

- 1 probă pentru determinarea nivelului de pesticide (de alimente pentru sugari şi copii de vârstă mică 

(produse Baby food), Nestle 8 Cereale). Nu am primit rezultatele analizelor. 

- 1 probă  pentru determinarea nivelului de PAH benzo(a)piren (din preparate pe bază de cereale 

prelucrate, Nestle Ptit Biscuit). Rezultatul analizei au arătat că proba a fost corespunzătoare, încadrându-

se în limitele admisibile, conform Regulament (CE) 1881/2006. 

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

sugari formula de continuare, Nestle Orez şi Nestle NAN lapte praf premium de început 1). Rezultatele 

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

Regulament (UE) nr. 1881/2006. 

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

Nestle 8 Cereale). 

- 2 probe pentru analiza parametrului microbiologic: Salmonella spp. (din preparate pentru sugari 

(formulele de început deshidratate), Milupa Milumil, 1 de la naştere, lapte formulă de început şi  Nestle 

NAN lapte praf premium de început 1). Rezultatele analizelor au arătat că probele au fost 

corespunzătoare, cu valorile UFC/25g = absent, conform Regulamentelor (CE) 2073/2005 şi 1441/2007. 

 Datele obţinute au fost transmise la CRSP Cluj, coordonatorul naţional al acestei metodologii. 

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

 În cursul anului 2015, pe teritoriul judeţului Vaslui, s-a înregistrat un singur episod de 

toxiinfecţie alimentară, focar familial, în mediul urban. 

 

 

Distribuţia cazurilor de toxiinfecţii alimentare: 

Anul 

2015 

Număr persoane Agentul 

etiologic 

Investigaţii de 

laborator 

Grupa de vârstă 

(bolnavi) 
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la 

risc 

bolna

vi 

spitali

zaţi 

bolnavi aliment 0-4 

ani 

4-15 

ani 

15-

60 

ani 

Peste 

60 

ani 

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

Tr. II 5 4 1 Escherichia 

Coli 

2 6 0 0 4 0 

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

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

Total an 5 4 1  2 6 0 0 4 0 

  

Au fost efectuate investigaţii de laborator:  

- de la bolnavi 7 probe: (2 examene coprobacteriologice cu rezultate negative; 2 examene lichid de 

vărsătură, din care 1 pozitiv);  

- din alimente (6 probe din care 6 pozitive) şi din mediu (9 probe din care 1 pozitivă). 

 Datele obţinute au fost transmise la CRSP Bucureşti, coordonatorul naţional al acestei 

metodologii.  

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

 Pentru monitorizarea obiectelor din ceramică şi evaluarea migrării globale de componenţi, 

inspectorii sanitari din cadrul Compartimentului de control în sănătate publică, D.S.P. Vaslui, au recoltat 

un număr de 7 probe: 

- 1 probă de obiect din ceramică (4 obiecte identice), pentru determinarile de plumb, cadmiu, cupru şi 

crom.  

- 6 probe de material plastic (3 probe de materiale plastice care se pot umple şi 3 probe de material 

plastic flexibil), pentru determinarea migrării globale de componenţi. 

 

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

admisibile, conform Regulamentului (UE) Nr. 10/14.01.2011, privind materialele şi obiectele din plastic 

destinate să vină în contact cu produsele alimentare. 

 11. Prestaţii şi servicii de sănătate publică în domeniul sănătăţii în relaţia cu alimentul 

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

alimentul: 32 de acţiuni, a constat în: - verificarea dosarelor de obiectiv în vederea întocmirii şi eliberarii 

de referate de evaluare, pentru proiecte noi privind construcţia de unităţi şi obiective din domeniul 

igienei alimentului, în vederea obţinerii de avize sanitare şi notificări; - înregistrarea de date cu privire 

la obiectivele cu profil alimentar; - recoltarea de teste de sanitaţie şi aeromicrofloră atât în cadrul PN II, 

cât şi la solicitări. 

  

COMPARTIMENT IGIENA MEDIULUI 

Activităţi specifice de protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de 

risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă derulate în cursul anului 2015: 
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1. Supravegherea calităţii apei potabile 

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

mediul urban (3 municipii şi 2 oraşe), prin funcţionarea a 5 sisteme centralizate cu Staţii de tratare a 

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

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

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

de reţea) 

 -    număr probe recoltate: 655 

- număr analize fizico-chimice: 2975 

- număr analize bacteriologice: 1902 

- număr analize necorespunzătoare: 98 (la indicatorii: 20 Aluminiu, 45 Clor rezidual liber la 

capăt de reţea,  13 Bacterii coliforme; 8 Escherichia Coli, 2 Enterococi) 

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

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

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

de reţea) 

 -    număr probe recoltate: 416 

- număr analize fizico-chimice: 2804 

- număr analize bacteriologice: 979 

            -   număr analize necorespunzătoare: 354 (la indicatorii: 99 Clor rezidual liber,  54 Amoniu, 21 

Nitriţi 12 Nitraţi, 4 Oxidabilitate, 22 Duritate, 20 Turbiditate, 2 Cloruri, 2 Conductivitate,13 

Organoleptic, 52 Bacterii coliforme, 28 Escherichia Coli, 25 Enterococci) 

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

            -    număr probe recoltate : 60 

- număr analize fizico-chimice: 357 

- număr analize bacteriologice: 87 

            -   număr analize necorespunzătoare: 60 (la indicatorii: 9 Amoniu, 2 Nitriţi, 11 Nitraţi, 2 

Oxidabilitate, 9 Duritate,  4 Turbiditate, 2 Conductivitate, 4 Organoleptic, 7 Bacterii coliforme, 5 

Escherichia Coli, 5 Enterococi) 

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

 -    număr probe recoltate: 240 

- număr analize fizico-chimice: 1946 

- număr analize bacteriologice: 480 

            -  număr analize necorespunzătoare: 496 (la indicatorii: 55 Amoniu, 11 Nitriţi, 85 Nitraţi, 34 

Turbiditate, 10 Oxidabilitate, 27 Duritate, 31 Conductivitate, 4 pH, Cloruri 4, 29 Organoleptic, 81 

Bacterii coliforme, 63 Escherichia Coli, 62 Enterococi) 
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           În  anul 2015, în judeţul nostru nu s-au înregistrat episoade de epidemie hidrică prin apa 

potabilă. 

        2. Evaluarea calităţii apei de îmbăiere 

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

completate machetele de raportare şi transmise la CRSP Timişoara, coordonatorului de program. 

Situaţia analizelor efectuate se prezintă astfel: 

- Număr total probe de apă prelevate: 6 

- Număr analize fizico-chimice: 54 

- Număr analize bacteriologice: 18 

- Număr analize necorespunzătoare: 6 (la indicatori: 6 Organoleptic-culoare, 1 Bacterii 

coliforme, E.coli şi Enterococ). 

În judeţul Vaslui există 13 piscine şi 2 ştranduri în aer liber. Din cele 2 ştranduri în anul 2015, a 

funcţionat, doar Ştrandul Bârlad - administrat de I.I. Bejinariu. 

Supravegherea s-a efectuat în conformitate cu normele sanitare în vigoare, pe perioada sezonului de 

îmbăiere Iunie – August 2015.  

Determinarea parametrilor s-a realizat conform prevederilor Ord. M.S. Nr.119/2014, art. 66 şi Anexa 1 

(s-au monitorizat: limpezimea, Numărul total de germeni, Bacteriile coliforme, Escherichia coli, 

Enterococi, Pseudomonas aeruginosa, Clorul rezidual şi pH ). 

Situaţia analizelor efectuate se prezintă astfel: 

- Număr total probe de apă prelevate: 40 

- Număr analize fizico-chimice: 160 

- Număr analize bacteriologice: 200 

- Număr analize necorespunzătoare: 32 (la indicatori: 1 pH, 17 Clor rezidual liber, 3 NTG, 

5 Bacterii coliforme, 2 E. Coli, 4 Enterococi). 

În sezonul 2015 nu s-au înregistrat cazuri de îmbolnăvire sau accidente datorate calitătăţii apei de 

îmbăiere sau condiţiilor din zona de îmbăiere. 

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

 Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă generate de apa de fântână a fost 

efectuată prin completarea Fişelor de inregistrare şi raportare a cazurilor de methemoglobinemie 

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

methemoglobinemia. Fişele au fost trimise la C.R.S.P. Iaşi la sfârşitul fiecărui trimestru. 

 Număr cazuri înregistrate în anul 2014: 2 -  la o populaţie 0-1 an în mediul rural de 9212. 

 

Date privind sursa de apă (fântâni): 

Fântâna Adâncimea Protejată sanitar 

individuală publică 0-10 10-20 Peste 20 DA NU 
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2 0 1 1 0 0 2 

 

- date de laborator : 

Examen chimic Examen bacterilogic 

Nitraţi Nitriţi Coliformi fecali Streptococi fecali 

0-50 51-

100 

101-

500 

> 

500 

0-0,5 >0,5 0/ 

cm³ 

>0/ 

cm³ 

 0/ 

cm³ 

>0/ 

cm³ 

 

0 0 2 0 2 0  2  0 2  

                       

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

de izvor. 

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

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

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

prelevare, depozitare şi transport către INSP Bucureşti, pentru efectuarea analizei a 11 metale pentru  

sortimentul îmbuteliat „Adio sete”. 

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

aprovizionare mici. 

Evaluarea riscului şi reducerea impactului negativ asupra sanătăţii populaţiei generat de 

consumul de apă potabilă furnizată de sistemele mici şi medii şi protejarea sănătăţii populaţiei împotriva 

efectelor poluării chimice şi a contaminării microbiologice, prin asigurarea calităţii apei în zonele 

depistate, s-a efectuat prin selectarea şi prelevarea de probe din 2 instalaţii care furnizează apă industriei 

alimentare (S.C. Industrial Marian S.R.L. şi S.C. Tivas S.R.L.), completerea fişelor de caracteristici 

pentru instalaţiile stabilite, recoltarea celor 2 probe pe trimestrul I şi II, confom metodologiei, 

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

transmiterea datelor la CRSP Cluj. 

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

şi a aerului interior în instituţiile publice. 

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

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

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

pentru oraşul reşedinţă de judeţ.  

           7. Impactul schimbărilor climatice asupra sanătăţii populaţiei. 

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

trimisă la INSP Bucureşti.    

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

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

trimestrial la CRSP Iaşi.  

Numărul de cazuri de intoxicaţii : 7 cazuri  

Informatii legate de toxic 

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

 - Insecticide: 6 cazuri 

 - Raticide: 1 cazuri 

În anul 2015  a fost înregistrat un   caz de deces prin intoxicaţie acută cu produse chimice (Furadan). 

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

medicală.    

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

M.S.nr.1226/2012. 

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

unităţile spitaliceşti cu paturi din judeţ :  

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui 

- Spitalul Municipal de Urgenţă “Elena Beldiman” Bârlad 

- Spitalul Municipal  Huşi 

- Spitalul  de Psihiatrie Murgeni 

- Centrul de Dializă NEFROCARE Vaslui 

- Centrul de Dializă Nefromed Bârlad 

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

îndeplinirea fiecărei acţiuni. 

        

   10. Evaluarea manifestărilor de tip alergic şi a factorilor de risc asociaţi din mediul de 

viaţă şi muncă. 

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

Manifestări alergice”, în perioada August – Octombrie 2015, în mediul urban, pe grupe de vârstă 10-

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

      11. 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 307 în  anul 2015. 

 

 

COMPARTIMENT  IGIENA  COLECTIVITĂŢILOR  DE  COPII  ŞI  TINERET 

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

colectivităţile în anul şcolar 2014 – 2015, astfel: 
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 Total Crese Gradinite Scoli 

generale 

Scoli  de arte si 

memeserii,  

Profesionale 

Licee Unitati 

scolare 

speciale 

Urban  112 3 57 26 3 19 4 

Copii 32452 268 6489 15467 1534 14697 364 

Rural 516 0 277 228 5 6 0 

Copii 40265 0 9864 28964 714 762 0 

Total 628 3 334 254 8 25 4 

Total 

copii 

72717 268 16353 44431 2248 15459 364 

 
Activităţi: 

1. Instruire şi formare profesională 

Instruirea şi lansarea metodologiilor şi a activităţilor pentru anul 2015 la nivel de judeţ, cu participarea 

cadrelor medicale din cabinetele preşcolare şi şcolare din judeţ.  

 

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

Expertizarea condiţiilor de mediu pentru avizarea şi autoriarea sanitară a funcţionării 

colectivităţilor de copii şi tineri. 

 

Anul acesta au  fost efectuate 58  referate de expertizare în vederea avizării sanitare pentru unităţi de 

învăţământ. Procedura de autorizare sanitară s-a desfăşurat comform Ord. MS 1030/2009, în baza 

declaraţiei pe proprie răspundere a conducătorilor unităţilor de învăţământ. 

 

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

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

copii. 

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

colaborarea cu  ISJ, Direcţia Taberelor precum şi cu cabinetele medicale şcolare şi individuale. 

 

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

sindromului de suprasolicitare 

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

108 elevi ( învăţământ în două schimburi / 863 elevi înscrişi) şi Liceul Teoretic „ Emil Racoviţă ” din 

localitatea Vaslui -116 elevi (învăţământ în două schimburi /1143 elevi înscrişi ). 

 

5. Identificarea şi cuantificarea riscului specific pentru sănătate generate de comportamentele cu 

risc( droguri, fumat, alcool, comportament alimentar, etc) 
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Monitorizarea şi corectarea comportamentelor cu risc pentru sănătate: fumat, consum de alcool- droguri, 

comportament alimentar cu risc, agresivitate-autoagresivitate, sedentarism, comportament sexual cu 

risc. 

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

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

System).Coordonarea tehnică aparţine CDC, iar instrumentele utilizate au ca structură de bază grupajul 

de i-temi corespunzători ariei comportamentale vizate, din instrumentul cadru YRBSS.  

 

6. Monitorizarea dezvoltării fizice a copiilor şi tinerilor 

Activitatea s-a desfăşurat  în anul şcolar 2014-2015 în cadrul examenului de bilanţ, după metodologia 

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

preşcolare şi a medicilor de familie. 

   

Au fost examinaţi 30283 copii, reprezentând 92% din totalul copiilor înscrişi în colectivităţi (copii 

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

Rezultatul:  copii dezvoltaţi armonic 81,00%, copii dizarmonici 29,00%. 

 

7. Monitorizarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor 

 Dispensarizarea preşcolarilor şi elevilor în anul şcolar 2014-2015 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 71769 de copii din toate colectivitaţile au fost dispensarizate 5375 afecţiuni din care: 

968 vicii de refracţie, 432 retard psihic şi intelect de limită, 283 spasmofilii, 235 obezitate de origine 

neendocrină, 274 tulburări de vorbire, 135 astm bronşic,174 vicii de postură. 

 

 Examenul de bilanţ- starea de sănătate 

Activitatea s-a desfăşurat  în anul şcolar 2014- 2015 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 30158  copii, reprezentând 92% din totalul copiilor înscrişi în colectivităţi       - copii 

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

 

 Triajul epidemiologic 

- După vacanţa de Crăciun - Nr.copii înscrişi: 72717/examinaţi  63547/cazuri depistate 227 

- După vacanţa de Paști - Nr.copii înscrişi: 78710/examinaţi 72535/ cazuri depistate 302 
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- După vacanţa de vară - Nr.copii înscrişi: 77898 examinaţi 71265  nr.cazuri depistate 524 

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

Rămân în evidenţă după recontrol 12% din cazurile de parazitism din  totalul afecţiunilor depistate 

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

împreună cu medicii de familie şi asistenţii comunitari. 

 

COMPARTIMENT  MEDICINA  MUNCII 

În cursul anului 2015 au fost efectuate determinări de noxe la locurile de muncă la un număr de 

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

Astfel, s-au făcut următoarele determinări fizice: 

- determinări zgomot 38, din care 5 necorespunzătoare; 

- microclimat 22 determinări,  una (1) necorespunzătoare; 

- iluminat 10 determinări, 10 corespunzătoare. 

 De asemenea, pentru  determinările biologice au fost recoltate un  număr de 1794 probe, astfel: 

- aeromicrofloră  603 probe; 

- spălături suprafeţe 1189 probe; 

- spălături de mâini 2 probe. 

 

COMPARTIMENT EVALUAREA ŞI PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII  

În cursul anului 2015 s-au derulat campanii de informare, educare, comunicare (I.E.C.) cu ocazia 

celebrării unor Zile Mondiale din calendarul sănătăţii, respectiv campanii locale, astfel: 

 

1. CAMPANII NAȚIONALE – 5 campanii desfăşurate, pe următoarele teme: Ziua Mondială 

a Sănătății  - 7 Aprilie 2015, Salvează vieți - 5 mai 2015, Ziua Mondială de Luptă împotriva 

hipertensiunii arteriale -  17 mai 2015, Luna națională de informare despre efectele 

consumului de alcool – Iulie 2015, Ziua Mondială de Luptă împotriva diabetului zaharat - 

14 Noiembrie 2015. 

2. CAMPANII LOCALE – 21 acţiuni desfăşurate, pe următoarele teme:Cum spălăm  corect 

mâinile?, Alimentaţia copilului sănătos, Ce trebuie să ştim despre tutun?, Bolile 

cardiovasculare ale persoanelor vârstnice, Cum mă protejez de alimentele cu aditivi 

alimentari?,  Informaţii despre Hepatita tip A, Dinţi sănătoşi pentru un organism sănătos, 

Igiena copilului de vârstă şcolară, Adevărul despre droguri, Bolile digestive ale persoanelor 

vârstnice, Cum acordǎm primul ajutor? ( Sanitarii pricepuţi), Donează sânge. Salează vieţi!, 

Prevenirea obezității la copii, Metode contraceptive, Antibiotice? Gândiți-vă de două ori!, 

Spune ,,NU” violenței, Ia atitudine!Apără-ți sănătatea!, Fiecare copil contează, Siguranța 

alimentației, Nu te eschiva! Protejează-te, testează-te!, Un consult îți poate  salva viața. 
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LABORATORUL DE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  

In anul 2015, în cadrul Laboratorului de Diagnostic Microbiologic au fost analizate 5156 probe 

diverse (probe biologice, probe de apa, teste de sanitație şi aeromicroflora, ș.a.), cu 1 pana la 6 indicatori 

pe proba. 

Activitatea specifica fiecărui sector în parte în cursul anului 2015 a fost următoarea: 

1. Sectorul de Serologie – 1762 probe, din care: 

In cadrul Programului de lupta impotriva infecției HIV s-au efectuat 381 teste, din care s-au 

identificat 8 probe pozitive, confirmate prin testul Western Blot la Laboratorul de Referință din Institutul 

Cantacuzino București. Au fost investigate persoane din categorii cu risc de infecție HIV, gravide, 

personal medical, pacienți - în scop diagnostic, ș.a. 

In cadrul Programului național de boli cu transmitere sexuală au fost efectuate următoarele teste: 

RPRc - 10 , cu 7 pozitive; TPHA - 9, cu 6 pozitive. 

In cadrul Programului de boli prioritare a fost investigată in scop de diagnostic serologic hepatita 

virala cu virusurile A, B,C prin marcheri faza acuta de tip Ig. M HAV- 444 probe, cu 369 pozitive pentru 

hepatita tip A; Ig. M HBc – 353, cu 4 pozitive pentru hepatita de tip B precum si pentru infecția cronica, 

respectiv Antigenul HBs - 283, cu 40 pozitivi, anticorpii HCV - 282 , cu 27 pozitivi. 

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

 

2. Sectorul de microbiologie epidemiologica – total probe 194, din care: 

Exudate nazo-faringiene:  

S-au analizat 134 probe, cu 259 determinări microbiologice, din care 0 probe au fost pozitive pentru 

Staphylococcus aureus, 15  probe pozitive pt Streptococ β – hemolitic grup A si 1 pozitivă pentru 

Candida albicans. 

Coproculturi: 

S-au analizat 35 probe, cu 73 determinări microbiologice, din care 1 probă a fost pozitivă pentru 

Escherichia coli, pentru  care s-a efectuat antibiograma. 

Examen coproparazitologic: 

S-au analizat 13 probe, cu 13 determinări microbiologice, din care 4 probe au fost pozitive pentru  

Giardia. 

Uroculturi: 

S-au analizat 8 probe, cu 16 determinări microbiologice, din care 5 probe au fost pozitive, pentru care 

s-au efectuat antibiograme. 

Diverse: 
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S-au analizat 4 probe secreții, cu 8 determinari microbiologice, din care 3 probe au fost pozitive, pentru 

care s-au efectuat 2 antibiograme. 

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

 

3. Sectorul de microbiologia apei: 1473 probe analizate, cu diferiți parametri microbiologici, 

conform solicitării. 

Au fost analizate: 

-  928 probe apă de rețea (stații si puncte fixe), cu 2518 determinări, din care 37 probe 

necorespunzatoare; 

- 454 probe apă de fântână și izvoare captate, cu 1490 determinări, din care 157 

necorespunzatoare; 

- 48 probe apă din bazine de înot, cu 235  determinări, din care 8 necorespunzatoare; 

- 36 ape de suprafață, cu 163 determinări, din care 1 necorespunzatoare; 

- 7 probe apă diverse, 31 determinări din care 2 necorespunzatoare. 

 

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

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

beneficiari. 

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

spitalicești s-au analizat 1150 teste de sanitație, cu 6140 determinări microbiologice, din care 736 

necorespunzatoare si 577 probe aeromicroflora, cu 1244 determinări, din care 162 necorespunzătoare. 

Pentru controlul sterilității in unitățile sanitare s-au analizat 5 probe, cu  5 determinări microbiologice, 

din care 0  necorespunzatoare. 

 

LABORATORUL DE CHIMIE SANITARĂ ŞI  TOXICOLOGIE 

În anul 2015 s-au efectuat 8477 determinari pe 1485 probe de apa, după cum urmeaza: 

- ape clorinate: 896 probe cu 3350 analize din care 82 probe necorespunzatoare (9,93%) 

- surse de profunzime: 570 probe/ 4986 analize/336 probe necorespunzatoare (58,95%) 

- alte ape (ape uzate): 19 probe/141 analize/5 probe necorespunzatoare cu 139 determinari (5%) 

-     in categoria ape clorinate au fost analizate si 46 probe apa din piscine si stranduri, din care 32 

probe necorespunzatoare (69,65). 

Parametrii fizico-chimici frecventi de neconformitate sunt: nitraţi, amoniu, clor rezidual liber. 

În mediul rural, parametrul necorespunzator cel mai frecvent la sursele de profunzime cu o adancime 

de max. 30 m este nitraţii: 19,42% probe necorespunzatoare (cu un continut in nitraţi cuprins intre 53- 

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

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

cu substanţe clorigene nu rezolva problema; sunt necesare tratamente specifice. 

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

ale conţinutului în amoniu (20,0%), situaţie care poate fi (şi este) rezolvată prin procedee specifice de 

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

unei slabe coloraţii spre galbui; pentru astfel de situaţii exista procedee specifice de remediere. 

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

insoţite şi de depaşiri ale continutului in substanţe organice; în astfel de cazuri se recomandă verificarea 

perimetrului sanitar (posibile surse de poluare in imediata vecinătate a sursei de apa) şi efectuarea 

dezinfecţiei cu substante clorigene. 

  

ALIMENTE: au fost lucrate 160 probe la solicitare (produse de panificatie si patiserie, fainuri, bauturi 

alcoolice, alte alimente) cu 764 analize fizico-chimice (umiditate, aciditate, valoare nutritiva, 

concentrație alcoolică, zahăr, conținut in sare).  

                           

           In anul 2015 Laboratorul de toxicologie industriala a primit 8 solicitări de la agenti economici 

pentru determinari toxicologice in mediul de munca. In urma acestor solicitari au fost efectuate un numar 

de 66 analize, din care 12 analize sunt depasiri ale valorilor de expunere profesionala. Determinarile au 

fost efectuate in 22 incaperi, in care se aflau un total de 704  muncitori expusi, dintre care 593 sunt 

femei. 

 

COMPARTIMENT INSPECŢIA ŞI CONTROLUL FACTORILOR DE RISC DIN 

MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI  MUNCĂ  

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

populaţiei,  ca scop final al activității de control în sănătate publică, s-a efectuat în anul 2015 cu o echipă 

formată din 4 inspectori şi 2 asistenți inspectori.   

 Astfel, au fost organizate un număr de: 

- 1220 acţiuni de control și 88 acțiuni de recontrol, finalizate cu: 

- 129 amenzi în valoare totală de 112.150  lei și 1122 avertismente, 

- 8 decizii de  retragere a ASF de la unităţi de învăţământ,  

- 4 decizii  de suspendare temporară a activităţii la 2 unităţi cu profil alimentar și două cabinete de 

înfrumusețare; 

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

comercializare/consum a următoarelor cantități de alimente neconforme din punct de vedere nutrițional, 

al etichetării sau al salubrității: 

- 1099,494 Kg,  
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- 150,23 litri  

- 19 tipuri de MCA  

De asemenea, în cadrul acţiunilor tematice de control și a PN II au fost prelevate un număr de 

144 probe, dintre care: 

- 77 probe de produse alimentare  și materiale destinate să vină în contact cu alimentele 

- 54 probe  apă potabilă 

- 11 probe apă de îmbăiere 

- 2 probe de produse cosmetice  

 Acțiunile de inspecţie desfășurate în obiective cu activități care pot reprezenta un risc pentru 

sănătatea populației au fost următoarele: 

 

 ACŢIUNI TEMATICE STABILITE DE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII: 

  Acţiune tematică de control în școli speciale și creșe, în cadrul căreia au fost verificate un număr 

de 9 unități, fiind aplicate un număr de 3 amenzi în valoare de 2400 lei și 13 avertismente. 

  Acţiune tematică de control privind verificarea cabinetelor de înfrumusețare, tatuaje și 

piercing, desfășurată în două etape, în cadrul cărora au fost verificate un număr de 53 unități, 

fiind aplicate un număr de 11 amenzi in valoare de 9000 lei și 51 avertismente. 

  Acţiune tematică de control privind materialele în contact cu alimentul (producători și 

importatori), în cadrul căreia au fost verificate un număr de  19 unități, fiind aplicate un număr 

de 3 amenzi în valoare de 3000 lei și 8 avertismente. 

  Acţiune tematică de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităţilor 

din mediul urban, în cadrul căreia au fost verificate un număr de 5 sisteme centralizate, fiind 

aplicate un număr de  5 avertismente. 

  Acţiune tematică pentru verificarea aditivilor alimentari destinați consumului uman, în cadrul 

căreia au fost verificate un număr de 16 unități, fiind aplicate un număr de  11 avertismente. 

  Acţiune tematică de control privind verificarea respectării legislației în vigoare privind apele 

minerale naturale îmbuteliate şi a apelor potabile îmbuteliate (apă de masă îmbuteliată), în 

cadrul căreia au fost verificate un număr de 15 unități, fiind aplicate un număr de 2 amenzi in 

valoare de 1000 lei și 6 avertismente. 

  Acţiune tematică de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităţilor 

din mediul rural, desfășurată în două etape, în cadrul cărora au fost verificate un număr de 44 

sisteme din 22 comune, fiind aplicate un număr de 8 amenzi in valoare de 30.000 lei și 32 

avertismente. 

  Acţiune de control în unităţile de învăţământ preuniversitar, desfășurată în două etape, în 

cadrul cărora au fost verificate un număr de 93 unități, fiind aplicate un număr de 8 amenzi în 
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valoare de 7600 lei și 63 avertismente; s-a aplicat măsura suplimentară de retragere ASF la 

un număr de 7 unități școlare. 

  Acţiune tematică de control pentru verificarea dosarelor produselor cosmetice și a conformităţii 

cremelor bio fără conservanţi, în cadrul căreia au fost verificate un număr de 5 unități și 29 

produse cosmetice. 

  Acţiune tematică  de control pentru verificarea conformităţii apelor de îmbăiere, în cadrul 

căreia au fost verificate un număr de 16 unități, fiind aplicată o amendă in valoare de 800 lei 

și 13 avertismente. 

 Acţiune tematică  de control în taberele şcolare şi unităţile de turism sau cu activităţi similare, 

în cadrul căreia au fost verificate un număr de 86 unități, fiind aplicate un număr de 11 amenzi 

în valoare de 7100 lei și 64 avertismente. 

 Acţiune tematică de control privind menţiunile nutriţionale şi menţiunile de sănătate, în 

cadrul căreia au fost verificate un număr de 16 unități. 

 Acţiune de control în unităţille de catering care asigură masa în unităţile de învăţământ, în 

cadrul căreia au fost verificate un număr de 6 unități, fiind aplicate un număr de 3 amenzi in 

valoare de 1500 lei şi 4 avertismente. 

 Acţiune tematică de control pentru verificarea produselor  biocide (producători și importatori), 

în cadrul căreia au fost verificate un număr de 13 unități, 40 de tipuri de produse biocide și 

aplicate un număr de 21 avertismente. 

  Acţiune tematică privind controlul suplimentelor alimentare şi al produselor cu adaus de 

vitamine şi minerale și conformitatea alimentelor cu destinaţie nutriţională specială, în 

cadrul căreia au fost verificate un număr de 12 unități, fiind aplicate un număr de număr de 8 

avertismente. 

 

ACȚIUNI PERMANENTE 

  Acţiune de control privind respectarea prevederilor Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun, în cadrul căreia au fost verificate un 

număr de 773 unități, fiind aplicate un număr de 14 amenzi în valoare de 2750 lei și 32 

avertismente. 

  Acţiune de control  privind „Laptele şi cornul”, în cadrul căreia au fost verificate un număr de 

208 unități, fiind aplicate un  număr de 14 amenzi în valoare de 10500 lei și 147 avertismente. 

  Acţiune de control privind combaterea evaziunii fiscale la pâine, în cadrul căreia au fost 

verificate un număr de 45 unități, fiind aplicate un număr de 12 amenzi în valoare de 6900 lei 

și 42 avertismente. 
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  Acţiune de control pentru verificarea produselor  biocide (utilizatori), în cadrul căreia au fost 

verificate un număr de 770 unități, fiind aplicate un număr de 14 amenzi în valoare de 11.200 

lei și 232 avertismente.  

 Acţiune de control la proiectele finanţate din POP și PNDR, finalizate, în cadrul căreia au fost 

verificate un număr de 9 obiective, fiind aplicate un număr de 6 avertismente. 

 

II. ACŢIUNI PLANIFICATE / RECONTROALE  

Au fost organizate un număr de 462 de acțiuni de control/recontrol, în cadrul cărora au fost verificate 

punctual aspecte care reprezentau riscuri pentru sănătatea publică, conformitatea produselor 

biocide/cosmetice, fumatul în spațiile publice închise, utilizarea produselor biocide, mediul de muncă al 

angajaților. 

 

III.  ACŢIUNI DE CONTROL CA URMARE A SESIZĂRILOR  ŞI RECLAMAŢIILOR 

Au fost soluționate un număr de 68 sesizări, ale căror principale nereguli au constat în: 

- nerespectarea distantelor minime de protecție sanitară la amplasarea adăposturilor pentru animale și a 

grupurilor sanitare, 

- disconfortul produs de creşterea animalelor în zonele locuite, 

- disconfort produs de activități de unități de producție și reparații, 

- disconfort cauzat de zgomot în zonele de locuit, 

- evacuarea  necorespunzătoare a deşeurilor lichide  și solide, 

- condiții necorespunzătoare de igienă in obiective cu profil alimentar, etc. 

 

IV. ACŢIUNI DE CONTROL ÎN CADRUL ALERTELOR REFERITOARE LA 

ALIMENTE ȘI PRODUSE NEALIMENTARE 

În anul 2015 s-au desfășurat acțiuni de control în cadrul a 5 alerte notificate prin sistemul rapid de alertă 

pentru alimente și furaje, dintre care: una a reprezentat un focar de TIA, 2 au vizat ape potabile 

îmbuteliate și 2 suplimente alimentare.    

Nu au fost inițiate alerte în domeniul RAPEX. 

 

V. ACŢIUNI DE CONTROL  DESFAȘURATE ÎN COMUN CU ALTE AUTORITĂȚI 

În anul 2015 s-au desfășurat 20 acțiuni de control în comun cu alte autorități, după cum urmează: 

- în cadrul sesizărilor legate de încălcarea normelor de igienă în mediul de viață al populației, s-au 

efectuat acțiuni de  control împreună cu reprezentanți ai primăriilor și Poliției Locale,  

- în cadrul acțiunii de  combaterea evaziunii fiscale la pâine, împreună cu reprezentanți ai poliției 

economice și o acțiune tematică împreună cu reprezentanți ai CJAS; 
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COMPARTIMENT CONTROLUL UNITĂŢILOR ŞI SERVICIILOR DE 

SĂNĂTATE  

În anul 2015 au fost efectuate 381 acţiuni de control, din care: 

- 11 controale integrale în unităţile sanitare cu paturi 

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

- 3 controale în UTS 

- 1 control in CTS 

- 14 controale în laboratoare de analize medicale 

- 100 controale în cabinete de medicină de familie 

- 20 controale în cabinete de medicină de specialitate 

- 35 controale în cabinete de medicină dentară 

- 45 controale privind gestionarea deşeurilor biologice 

- 4 control în centrele de permanenţă 

- 7 controale în unităţile de îngrijiri la domiciliu 

- 5 controale serviciu de ambulanta 

- 24 controale de necesitate (sesizări) 

- 75 controale in farmacii 

 

Au fost aplicate 223 de sancţiuni contravenţionale, din care:  

- 51 amenzi – 45.100lei 

- 172 avertismente 

Deficienţe: 
I. Medicină de familie :  

Au fost efectuate un număr de 100 de controale în cabinetele de medicină de familie 

Nereguli majore pentru care a fost aplicată și sancțiunea complementară de suspendare de activitate: 

- nerespectarea normelor igienico sanitare în unitățile sanitare  

- neremedierea deficiențelor constatate la controlul anterior 

- suspendare de activitate 

Alte neconformități constatate: 

-    nerespectarea modului de colectare a deșeurilor, nerespectarea condițiilor de depozitare temporară 

a deșeurilor; 

-    neefectuarea controlului eficienței sterilizării; 

-    neaplicarea de către personalul medico-sanitar a tehnicilor și procedurilor de pregătire pentru 

sterilizare, depozitare și transport al instrumentarului; 

    -   neasigurarea cu materiale pentru efectuarea curățeniei; 

    -   neasigurarea cu substanțe dezinfectante și antiseptice în cantități suficiente. 
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II. Spitale 

     Au fost efectuate 48 de controale în cele 5 spitale din județul Vaslui și au fost aplicate un număr de 

14 sancțiuni contravenționale din care 9 Avertismente și 5 amenzi în valoare de 4500 lei. 

Nereguli constatate  pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale: 

- Colectarea/selectarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, precum și nerespectarea 

condițiilor de depozitare temporară a acestora; 

- Nerespectarea circuitelor funcționale în cadrul unor secții; 

- Neasigurarea cu materiale în cantități suficiente pentru efectuarea curățeniei; 

- Substanțele dezinfectante și antiseptice nu sunt utilizate conform specificațiilor producătorului. 

 

III. Acțiuni tematice 

            În cursul anului 2015, în cadrul acțiunilor tematice au fost efectuate un număr de 172 controale 

în cabinete medicale de specialitate, stomatologii, laboratoare de analize medicale, unități de transfuzii 

sanguine, unități de îngrijiri la domiciliu, servicii de ambulanță, centre de permanență, farmacii. 

            Nereguli constatate și pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale și suspendări de 

activitate au fost: 

- Nerespectarea normelor igienico-sanitare în cabinete, precum și a prevederilor legislației în 

vigoare privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea – motive pentru care a fost suspendată 

activitatea la două cabinete de medicină dentară; 

- Nerespectarea circuitelor funcționale în cabinete de specialitate; 

- Colectarea/selectarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, precum și nerespectarea 

condițiilor de depozitare temporară a acestora; 

- Neefectuarea controlului eficienței sterilizării, nerespectarea protocolului de sterilizare; 

- Reutilizarea articolelor și materialelor de unică folosință; 

- Neasigurarea instruirii permanente a personalului medico-sanitar. 

IV.  Sesizări 

Au fost rezolvate un număr de 24 de sesizări. 

V. Acțiuni comune cu alte autorități: CJAS Vaslui,  Primăria Vaslui 

 

COMPARTIMENT CONTROLUL ASISTENŢEI MEDIC ALE A 

COMUNITĂŢILOR LA RISC  

În cursul anului 2015, reţeaua de asistenţă medicală comunitară si-a desfasurat activitatea in 

cadrul serviciilor publice de asistenta sociala la nivelul autoritatilor publice locale, in 50 de localitati din 

judet.  
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În mediul urban au activat un  numar de 3 AMC (asistenti medicali comunitari) si 6 MSR 

(mediatori sanitari) pentru comunitatile de romi, iar în mediul rural - 43 asistenti medicali comunitari si 

13 mediatori sanitari. 

Faţă de anul 2014, în cursul anului 2015 numarul asistentilor medicali comunitari  a crescut, la 

nivelul primăriilor fiind ocupate 11 posturi, astfel: Vaslui – 2 AMC, Negresti - 1 AMC, Coroiesti – 1 

AMC, Dranceni – 1 AMC, Gherghesti  - 1 AMC,  Ibanesti - 1 AMC, Vulturesti – 1 AMC, Balteni – 1 

AMC, Tanacu – 1 AMC, Dimitrie Cantemir – 1 AMC .  

In anul 2015 numarul de MSR a crescut astfel: la Primaria Barlad - 2 MSR. 

 

BIROU ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI PROGRAME DE SĂNĂTATE  

Activităţile în cadrul biroului se desfăşuroara conform Ord. MS 1078/2010 şi vizează atât 

derularea programelor naţionale de sănătate, cât şi asistenţa medicală din judeţ. 

ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ este asigurată prin medicina de familie şi centre de 

permanenţă.  

La nivelul judeţului Vaslui funcţionează un număr de 177 cabinete medicină de familie, din 

care  76  în mediul urban şi 101 în mediul rural şi 13 puncte de lucru, din care 4 în mediul urban şi 

9 în mediul rural. 

Continuitatea asistenţei medicale primare a fost asigurată în 2015 prin 12 Centre de 

Permanenţă, 11 organizate în mediul rural si 1 în mediul urban, în cadrul cărora şi-au desfăşurat 

activitatea 62 medici şi 59 cadre sanitare medii. 

 

ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE este asigurată prin Ambulatoriile integrate ale 

spitalelor cu cabinete de  specialitate: Ambulatoriul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui,  

Ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgenţă „E. Beldiman” Bârlad şi Ambulatoriul Spitalului 

Municipal „D. Castroian” Huşi. 

ASISTENŢA MEDICALĂ  SPITALICEASCĂ este asigurată de un numar de 1 spital privat la 

Negreşti (cu spitalizare de zi) şi 4 spitale publice, cu un numar total de 2102  paturi  pentru spitalizarea 

continuă, din care: 

 Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, nivel de competenţă III: 892 paturi; 

 Spitalul Municipal de Urgenţă „E. Beldiman” Bârlad, nivel de competenţă III: 784  

      paturi; 

 Spitalul Municipal „D. Castroian” Huşi, nivel de competenţă IV: 285 paturi; 

 Spitalul de Psihiatrie Murgeni, nivel de competenţă V: 141 paturi. 
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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 a 

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

 

ASISTENŢA MEDICALĂ DE SPECIALITATE este asigurată de 390 cabinete (13 în rural, 377 în 

urban, din care Vaslui: 145, Bârlad: 144, Huşi: 30, Negreşti: 4) şi 134 cabinete stomatologice (24 în 

rural, 110 în urban, din care Vaslui: 45, Bârlad: 46, Huşi: 15, Negreşti: 3, Murgeni:1). 

Computer tomograful şi Imagistica prin Rezonanţă Magnetică reprezintă metodele cele mai noi 

de diagnosticare, aceste investigaţii fiind asigurate de 2 centre în municipiul Vaslui, respectiv o unitate 

în municipiul Bârlad, astfel: 

Vaslui: 

■ SC Recumed SRL dispune de 1 CT, 1 Mamograf; 

■ SC Teoclinick SRL dispune de 1 CT şi 1 RMN. 

Bârlad: 

■ SC AXA DESIGN SRL dispune de 1CT. 

La nivelul judeţului Vaslui funcţionează 2 centre de dializă:   

■ SC NEFROCARE VS SRL îşi desfăşoară activitatea în 3 ture, asigură hemodializa pentru 25  

pacienţi/tură, transportul pacienţilor fiind efectuat cu 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 

23  pacienţi/tură, transportul pacienţilor fiind efectuat cu 6 autovehicule. Centrul dispune de 26 

de aparate de hemodializă. 

 PROGRAMELE NAŢIONALE se derulează conform Ordinului MS nr. 386/2015  privind 

aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 

şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum si a H.G. nr. 206/2015 privind aprobarea 

programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, finantarea acestora realizându-se de la 

bugetul de stat şi din venituri proprii ale MS.   

Finanţarea programelor de sănătate în cursul anului 2015 se prezintă conform datelor din 

machete de mai jos: 
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 Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea 

testării Babeş-Papanocolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening 

La nivelul judeţului Vaslui sunt organizate 2 reţele de screening prin intermediul cărora se 

derulează Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării 

07.04.2015 17.08.2015 05.10.2015 23.11.2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10=5+6+7-8-

9 11 12 13=10-11-13

14=(11+1

2)*100/10

PN vaccinare DSP BS 98000 0 50000 0 0 148000 148000 0 0 100.00

DSP VP 90000 195000 0 0 0 285000 199413 24540 61047 78.58

TOTAL 188000 195000 50000 0 0 433000 347413 24540 61047 85.90

PN prioritare DSP BS 0 27000 0 0 0 27000 25146 0 1854 93.13

DSP VP 18000 0 0 0 0 18000 10055 0 7945 55.86

TOTAL 18000 27000 0 0 0 45000 35201 0 9799 78.22

PN HIV - 

preventie DSP VP 6000 0 2000 8000 7600 0 400 95.00

SP 

VASLUI VP 10000 0 0 0 0 10000 6681 3319 0 100.00

SP 

BARLAD VP 10000 0 0 0 0 10000 9982 0 18 99.82

TOTAL -

PREV 26000 0 2000 0 0 28000 24263 3319 418 98.51

PN HIV -

tratament DSP VP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

SP 

VASLUI BS 500000 763000 648000 1911000 1911000 0 0 100.00

VP 128000 282000 410000 409175 825 0 100.00

TOTAL VS 628000 1045000 648000 0 0 2321000 2320175 825 0 100.00

SP 

BARLAD BS 360000 700000 666000 1726000 1694350 31650 98.17

VP 365000 250000 615000 615000 0 0 100.00

TOTAL BD 725000 950000 666000 0 0 2341000 2309350 0 31650 98.65

TOTAL 

TRAT 1353000 1995000 1314000 0 0 4662000 4629525 825 31650 99.32

TOTAL PN HIV 1379000 1995000 1316000 0 0 4690000 4653788 4144 32068 99.32

PN TB 

SP 

VASLUI BS 0 27000 0 0 0 27000 27000 0 0 100.00

VP 70000 71000 181000 322000 312677 7417 1906 99.41

TOTAL VS 70000 98000 181000 0 0 349000 339677 7417 1906 99.45

SP BARLADBS 0 42000 0 0 0 42000 42000 0 100.00

VP 51000 0 204000 255000 194225 60775 76.17

TOTAL BD 51000 42000 204000 0 0 297000 236225 0 60775 79.54

TOTAL PN TB 121000 140000 385000 0 0 646000 575902 7417 62681 90.30

TOTAL PN I 1706000 2357000 1751000 0 0 5814000 5612304 36101 165595 97.15

PN II MEDIU DE VIATA DSP VP 10000 20000 20000 10000 6663 0 3337 66.63

PN CCU SP VS VP 60000 144000 50000 30000 124000 102832 7738 13430 89.17

SP HS VP 20000 16000 10000 5000 21000 18544 2456 88.30

TOTAL PN 

CCU 80000 160000 0 60000 35000 145000 121376 7738 15886 89.04

DSP BS 0 7000 7000 6500 0 500 92.86

DSP VP 4000 4000 3891 0 109 97.28

TOTAL PN V 4000 7000 0 0 0 11000 10391 0 609 94.46

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 DSP BS 165000 127000 169000 461000 460965 0 35 99.99

SP VS VP 0 0 10000 10000 4085 2636 3279 67.21

SP BD VP 0 0 9000 9000 8792 0 208 97.69

SP HS VP 0 0 3000 3000 2995 0 5 99.83

TOTAL PN VI.1.4 0 0 22000 0 0 22000 15872 2636 3492 84.13

TOTAL PN VI.1 165000 127000 191000 0 0 483000 476837 2636 3527 99.27

SP VS VP 4000 4000 3943 0 57 98.58

SP BD VP 2000 2000 1918 0 82 95.90

SP HS VP 2000 2000 2000 0 0 100.00

TOTAL PN VI.2 8000 0 0 0 0 8000 7861 0 139 98.26

SP VS BS 0 8000 8000 8000 0 0 100.00

VP 5000 0 4000 9000 8776 0 224 97.51

TOTAL VS 5000 8000 4000 0 0 17000 16776 0 224 98.68

SP BD BS 0 6000 0 6000 5740 0 260 95.67

VP 6000 0 4000 10000 10000 0 0 100.00

TOTAL BD 6000 6000 4000 0 0 16000 15740 0 260 98.38

SP HS BS 0 3000 3000 3000 0 0 100.00

VP 3000 0 1000 4000 3922 0 78 98.05

TOTAL HS 3000 3000 1000 0 0 7000 6922 0 78 98.89

TOTAL PN VI.3 14000 17000 9000 0 0 40000 39438 0 562 98.60

TOTAL PN VI 22000 17000 31000 0 0 70000 63171 2636 4193 94.01

DSP BS 263000 161000 219000 0 0 643000 640611 0 2389 99.63

DSP VP 128000 215000 2000 0 20000 325000 227622 24540 72838 77.59

DSP GENERAL 391000 376000 221000 0 20000 968000 868233 24540 75227 92.23

BS 500000 798000 648000 0 0 1946000 1946000 0 0 100.00

VP 277000 497000 195000 50000 30000 889000 848169 21935 18896 97.87

TOTAL SP VS 777000 1295000 843000 50000 30000 2835000 2794169 21935 18896 99.33

BS 360000 748000 666000 0 0 1774000 1742090 0 31910 98.20

VP 434000 250000 217000 0 0 901000 839917 0 61083 93.22

TOTAL SP BD 794000 998000 883000 0 0 2675000 2582007 0 92993 96.52

BS 0 3000 0 0 0 3000 3000 0 0 100.00

VP 25000 16000 4000 10000 5000 30000 27461 0 2539 91.54

25000 19000 4000 10000 5000 33000 30461 0 2539 92.31

TOTAL PN AAPL 1596000 2312000 1730000 60000 35000 5543000 5406637 21935 114428 97.94

BS 1123000 1710000 1533000 0 0 4366000 4331701 0 34299 99.21

VP 864000 978000 418000 60000 55000 2145000 1943169 46475 155356 92.76

TOTAL PN 1987000 2688000 1951000 60000 55000 6511000 6274870 46475 189655 97.09

TOTAL FONDURI PN 

PN V

PN VI

VI.1.4. 

Profilaxia 

malnutriţiei la 

copiii cu 

greutate mică la 

VI.2.1 

Regionalizarea 

îngrijirilor 

perinatale 

pentru copiii cu 

greutate mică la 

naştere sau alte 

patologii grave 

în perioada 

perinatală

 VI.3.4. 

Profilaxia 

sindromului de 

izoimunizare 

Rh

TOTAL PN DSP

TOTAL PN AAPL 

SP VS 

SP BD

SP HS

TOTAL SP HS

finantare
angajamente 

dec 2015

disponibil 

din PF

grad 

utilizare 

fonduri

PN 

transmisibile

PN IV

PN SUBPN unitate Sursa de finantare
Prevedere 

initiala

suplimentare disponibilizari

prevedere 

finala
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Babeş-Papanocolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening: o reţea în cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Vaslui şi o reţea în cadrul Spitalului Municipal „D. Castroian” Huşi.  

Aceste reţele de screening includ: 

■ 150 centre de informare şi consiliere  

■ 60  centre de recoltare a materialului celular cervico-vaginal 

■ 8  laboratoare de analize medicale în domeniul citologiei cervicale 

Situaţia privind numărul femeilor testate Babeş-Papanicolau gratuit, în perioada octombrie 2012 

– decembrie 2015, se prezintă astfel: 

PN CCU AN 2015 AN 2014 AN 2013 AN 2012  

Nr. femei testate  1400 1944 6380 1487 

Nr. femei cu test pozitiv 67 68 243 63 

 

 Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 

 Sănătatea mamei şi copilului reprezintă o prioritate pentru sistemul de sănătate din România.  

În cursul anului 2015, activităţile din cadrul Programului naţional de sănătate a femeii şi 

copilului s-au desfăşurat astfel: 

1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului – intervenţii  

specifice pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului: 

 “Profilaxia anemiei feriprive la gravidă”: subprogramul a asigurat produse pentru 219 

gravide, cu prioritate la cele din categoria de risc, distribuite prin 25 cabinete medicină de familie din 

mediul urban şi rural. Au fost distribuite 1500 de tipizate “Carnetul gravidei” / ”Fişa gravidei” unui 

număr de 150 medici de familie. 

 “Profilaxia anemiei feriprive la sugar”: subprogramul a asigurat produse pentru 380 

sugari, cu prioritate la cei din categorii de risc, distribuite prin 75 cabinete medicina de familie din 

mediul urban şi rural. 

 “Profilaxia rahitismului carenţial al copilului”: subprogramul a asigurat produse pentru  

120 copii până la vârsta de 18 luni,  distribuite prin 12 cabinete medicină de familie din mediul urban 

şi rural. 

 “Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază 

de lapte matern prin administrare de lapte praf”: subprogramul a asigurat procurarea şi distribuţia de 

lapte praf pentru 1438 copii, conform prevederilor legale în vigoare. 

2. Subprogramul de sănătate a femeii –  intervenţii  pentru sănătate femeii: 

“Creşterea accesului la servicii moderne de planificare familială” – produse contraceptive 

asigurate pentru  3466 beneficiari, distribuite prin 3 Cabinete de Planning familial din mediul urban şi 

59  cabinete medicină de familie din mediul rural. 
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 Programul naţional de tratament în străinătate 

În 2015, Direcţia de Sănătate Publică Vaslui a înregistrat o solicitare pentru tratament în 

străinătate, procedura întreruptă în stadiul de corespondenţă cu clinicile din străinătate. 

 

Alte activităţi desfăşurate în anul 2015 în cadrul Biroului de Asistenţă medicală şi programe:  

■ Eliberare adeverinţe medicilor din teritoriu şi informarea acestora despre confidenţialitatea codului 

de parafă - 39 medici; 

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

kinetoterapeuţi) – 38 autorizaţii de liberă practică; 

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

Medicale – 48 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 – 17 documente; 

■ În cursul anului 2015, nu au fost înregistrate sesizări în cadrul Comisiei de monitorizare şi 

competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis. 

 

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL 

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 2015, DSP şi-a desfăşurat activitatea cu un buget total de 32.156 mii lei, din următoarele surse : 

 Buget de stat 24.522 mii lei; 

 Venituri proprii ale M.S. – Accize: 7.088 mii lei; 

 Venituri proprii din prestari servicii: 546 mii lei. 

 

În ceea ce priveşte  creditele bugetare, plăţile şi cheltuielile efective în 2015 de la bugetul de stat pentru 

activitatea proprie, situatia se prezintă astfel: 

 

Credite bugetare aprobate pentru activitatea proprie 3.112mii lei din care : 

Cheltuieli de personal  2.081 mii lei; 

Cheltuieli cu bunuri si servicii  1.031 mii lei, din care:  

 - cheltuieli de funcţionare 388 mii lei; 

 - programe de sănătate 643 mii lei (461 mii lei pentru lapte praf şi       
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                                                             182 mii lei pentru medicamente, servicii). 

Plăţile efectuate de la bugetul de stat pentru activitatea proprie 3.061 mii lei din care :  

Cheltuieli de personal   2.048 mii lei; 

Cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.013 mii lei, din care:  

 - cheltuieli de funcţionare 372 mii lei ; 

 - programe de sănătate 641 mii lei (461 mii lei pentru lapte praf si  

                                                             180 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 12.568 mii lei; 

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

publice locale 3.723 mii lei; 

■ Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale de invatamant 2.576 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 – 1.411 mii lei aferente 

cheltuielilor salariale pentru personalul medical şi medicamente şi materiale sanitare; 

■ Finanţarea asistenţilor comunitari – 1.132 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 2015, se prezintă astfel: 

 Venituri proprii MS – accize, total buget în valoare de 7.088 mii lei: 

■ bunuri şi servicii - 325 mii lei (Anexa privind Execuția programelor de sănătate la nivelul DSP 

Vaslui); 

■ Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua AAPL 4.343 mii lei ; 

■ Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua AAPL 2.420 

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 2015 au fost în sumă de 481.893 lei, 

provenind din încasări pentru prestatii efectuate, astfel: 

■ Analize laboratore bacteriologice  –  148.490  lei; 
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■ Analize laborator chimie –  160.589     lei; 

■ Determinări noxe în mediul de muncă –   82.572 lei; 

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

conformitate, inregistrari cabinet)  –  90.242   lei. 

                 În anul 2015 situaţia cheltuielilor din venituri proprii din servicii de laborator încasate şi 

utilizate, se prezintă astfel : 

■ Cheltuieli de personal: plăţi efectuate în valoare de 98.000 lei; 

■ Cheltuieli pentru bunuri: plată în valoare de 330.385 lei. 

  În anul 2015, 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 50.740 lei, 

achizitionându-se aparaturǎ pentru laboratoarele din dotarea institutiei, upgrade pentru centrală 

telefonică si o licenţă antivirus pentru server. 

 Execuţia bugetară la nivelul anului 2015 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. 

 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV 

Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2015 se referă îndeosebi la:  

 Incheierea si urmărirea derulării contractelor de prestări servicii, necesare bunei desfaşurări a 

activităţii instituţiei şi legătura permanentă cu toţi prestatorii de servicii: 

- servicii furnizare utilităţi (energie electrică, gaze, apă-canal, salubrizare, telefonie) 

-  servicii de pază a celor două sedii 

-  servicii de curăţenie si întreţinere si reabilitare a sediilor 

- servicii de întreţinere, revizie şi reparaţii a autoturismelor din dotare 

 Recepţia tuturor bunurilor achiziţionate pe bază de factură si consemnare în note de recepţie.                                                            

 Evidenţa si inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar. 

 Verificarea, repararea si reâncărcarea stingătoarelor si verificarea hidranţilor interiori. 

 Inlocuirea obiectelor sanitare şi a surselor de iluminat deteriorate. 

 Urmărirea efectuării etalonării si verificării metrologice a echipamentelor de laborator. 

 Reamenajări în cadrul laboratorului de chimie. 

 Revizuire si intretinere generatoare current electric. 

 Revizia si repararea aparatelor de aer condiţionat din dotare. 

 Revizuirea centralelor termice. 

 Montare aparate aer conditionat. 
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COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE 

Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2015 se referă îndeosebi la:  

 aprovizionarea compartimentelor cu produsele, lucrările si serviciile solicitate, prin comenzi, 

note justificative, prin calcularea valorilor aproximative a referatelor in urma cererilor de oferta 

de pret catre diferiti furnizori; 

 realizarea achiziţiilor - comenzi efectuate prin intermediul SEAP; 

 pregatirea caietelor de sarcini, a fişelor de date şi a documentelor necesare derulari procedurilor 

de achiziţii - Achizitia de lapte praf; 

 pregătirea documentelor solicitate de Compartimentul Contabilitate ce insotesc fiecare 

 factură în momentul în care aceasta se da la plata – angajamentul legal si propunerea de angajare 

a unei cheltuieli; 

 participarea la diferite comisii de control unde s-au desfasurat activităţi de verificare şi control 

în unităţile sanitare din subordine la care s-au constatat deficienţe în desfăşurarea activităţii 

anterioare; 

 corespondenta legată de facturile de pe Programele Naţionale în mare parte şi legata de 

 recepţiile efectuate de către cei doi magazioneri; 

 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. 

 



Raport pentru anul 2015
privind formarea profesionala a functionarilor publici din cadrul DSP Vaslui

In trimestrul I 2015 nu a participat niciun functionar public la cursuri de formare
profesionala.

In trimestrul II 2015 a participat la cursuri de formare profesionala 1 functionar public de
conducere, in perioada 25-28.06.2015, la programul de perfectionare'tManagementul resurselor
serviciilor de sanatate".
Cost curs = 950 lei
Sursa de finantare : venituri proprii.

In trimestrul III 2015 au participat un numar de 8 functionari publici, din care, 2 functionari
publici de conducere si 6 functionari publici de executie, dupa cum urmeaza :

-1 functionar public de conducere a participat la programul de perfectionare=Perspective ~i
provocari in auditul intern", in domeniul Management, Tematica Audit si control.

Cost curs= 980 lei.
Sursa de finantare : venituri proprii.

-1 functionar public de conducere a participat la programul de perfectionare "Control intern
managerial, managementul riscurilor", in domeniul Management, Tematica Management
public.

Cost curs= 850 lei.
Sursa de finantare : bugetul de stat.

1 functionar public de executie a participat la programul de perfectionare "Managementul
calitatii" in domeniul Management, tematica Managementul calitatii servicilor pub lice.

Cost curs =850 lei
Sursa de finantare : bugetul de stat.

1 functionar public de executie a participat la programul de perfectionare "Scoala de achizitii
publice" in domeniul Management, Tematica Managementul achizitiilor publice.

Cost curs =750 lei
Sursa de finantare : venituri proprii.

1 functionar public de executie a participat la programul de perfectionare "Managementul
informatiilor clasificate" in domeniul Comunicare si transparenta decizionala, Tematica
Gestionarea informatiilor clasificate.

Cost curs= 800 lei
Sursa de finantare: venituri proprii.

2 functionari publici de executie au participat la programul de perfectionare "Managementul
si cariera functionarului administrative" in domeniul Management, Tematica Managementul
functiei pub lice.

Cost curs=1680 lei.
Sursa de finantare : venituri proprii.

1 functionar public de executie a participat la programul de perfectionare " Managementul
contabilitatii institutiilor pub lice" in domeniul Management, Tematica Management
financiar ~i contabilitate bugetara.

Cost curs= 850 lei
Sursa de finantare: venituri proprii.



In trimestrul IV 2014 au participat la cursuri de formare profesionala un numar de 7
functionari publici, din care 2 functionari publici de conducere si 5 functionari publici de executie,
dupa cum urmeaza: ., . . . . . .

_ 2 functionari publici de conducere ~I 4 functionari publici de. executl~ au p~rtlclpat, ~a
seminarul "Resurse umane, formare profesionala, controlul in satea publica, audit public, executie
bugetara si investitii publice, indicatori ai managementului spitalelor publice, achizitii publice
modificari, propuneri de modificare si imbunatatire a legislatiei in domeniul sanatii publice".
Cost curs= 5700 lei
Sursa de finantare : bugetul de stat.

1 functionar public de executie a participat la programul de perfectionare " Riscul si solutii in
aplicarea normelor generale privind exercitarea activitatii de audit si a OSGG nrAOO/20 15, in
domeniul Management, Tematica Audit ~icontrol.

Cost curs= 780 lei
Sursa de finantare: venituri proprii.

In planul de pregatire profesionala pentru 2015 a fost prevazut un nurnar de 11 functionari
publici, din care 3 functionari publici de conducere si 8 functionari publici de executie, iar pentru
domeniile prioritare potrivit art.ll din H.G. nr. 1066/2008 nu au fost prevazuti functionari publici
pentru formare profesionala,

In anul 2015, pe totalul cursurilor mai sus enumerate, au participat 11 functionari publici, din
care:

3 functionari publici de conducere;
8 functionari publici de executie.

Pentru domeniul Comunicare si transparenta decizionala au fost planificati 3 functionari ( 1
de conducere si 2 de executie); a participat 1 functionar public de executie.

Pentru domeniul Drept si legislatie comunitara au fost planificati 2 functionari publici de
executie; nu a participat niciun functionar public.

Pentru domeniul Management au fost planificati 6 functionari (2 de conducere si 4 de
executie ); au participat 9 functionari publici (3 de conducere si 6 de executie, pe tematicile detaliate
mai sus).

Total cheltuieli cu pregatirea profesionala a functionarilor publici in anul 2015 = 14.190 lei, din
care:

70400 lei de la bugetul de stat;
6.790 lei din venituri proprii.

In planul de perfectionare a functionarilor publici pentru anul2015 a fost prevazuta suma de 13.000
lei, din care:

5.000 lei de la bugetul institutiei;
8.000 lei din venituri proprii.

Pentru pregatirea profesionala a personalului contractual a fost cheltuita suma de 13.190 lei.

Total cheltuieli cu pregatirea profesionala a salariatilor DSP Vaslui in anul 2015 = 27.380
lei.
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