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RAPORT DE ACTIVITATE  

anul 2016 
(Anexa  nr. 3,  la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public) 

 

 

 

Direcţia de Sănătate Publică Mureş realizează politicile şi programele 

naţionale de sănătate, elaborează şi implementează programe locale de sănătate 

publică, organizează şi coordonează structurile sanitare, elaborează evidenţele 

statistice în probleme de sănătate publică şi asigură planificarea şi derularea 

investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sistemul de sănătate. 

*coordonează şi evaluează realizarea indicatorilor programelor naţionale de 

sănătate care se derulează în teritoriul arondat şi organizează acţiuni de inspecţie 

sanitară de stat prin personalul împuternicit în condiţiile legii; programul 

naţional  de sănătate a  femeii şi copilului,  precum şi toate aspectele legate de 

starea de sănătate a acestui grup populaţional, sunt coordonate şi monitorizate de 

către personalul nominalizat în acest scop; 

-coordonează şi organizează activităţile privind asigurarea asistenţei medicale în 

caz de dezastre, epidemii şi alte situaţii speciale; 

-organizează preluarea de la toţi furnizorii de servicii medicale a datelor 

statistice, prelucrarea şi raportarea acestora, în conformitate cu reglementările în 

vigoare;  

-în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii 

guvernamentale şi neguvernamentale, organizează activităţi în domeniul 

sănătăţii publice; 

-organizează culegerea şi prelucrarea datelor statistice de la toţi furnizorii de 

servicii medicale din teritoriul arondat, indiferent de forma de organizare, şi 

întocmesc rapoarte pe care au obligaţia de a le pune la dispoziţie Ministerului 

Sănătăţii şi instituţiilor desemnate de acesta, potrivit reglementărilor legale în 

vigoare. Furnizează la solicitare, date statistice către alte autorităţi cu respectarea 
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confidenţialităţii referitoare la persoane; 

-efectuează, potrivit dispoziţiilor legale, servicii de sănătate publică, pentru care 

se percep tarife potrivit actelor normative în vigoare. 

Priorităţi pentru perioada următoare, politici în domeniul sănătăţii 

Planul de acţiuni pe anul 2017, pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

programul de guvernare 2017-2020 : 

1.-Reabilitarea/ modernizarea/extinderea/ dotarea. 

Acţiune/activitate prevăzută: 

* Acţiuni de inspecţie privind funcţionarea unităţilor sanitare cu paturi, 

controlul tuturor furnizorilor de  servicii medicale. 

Termen: lunar 

2.-Întărirea programelor de prevenţie prin introducerea 

obligativităţii ca orice proiect de reabilitare a şcolilor să includă şi 

reabilitarea cabinetului medical şcolar sau de medicină dentară, inclusiv 

acoperirea deficitului de personal, aprovizionarea cu medicamente şi 

dotarea cu aparatură medicală specifică serviciilor medicale oferite. 

Acţiuni/activităţi prevăzute: 

* Îndrumarea tehnică şi metodologică a cabinetelor medicale şcolare 

şi/sau de medicină dentară. 

Termen: permanent 

*Acţiuni de inspecţie privind funcţionarea unităţilor de învățământ, a 

cabinetelor de medicină școlară şi a cabinetelor de medicină dentară școlară. 

Termen: semestrial 

3. Creşterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de 

prevenţie, depistarea precoce (screening) a bolilor netransmisibile cu 

impact asupra sănătăţii publice: cancer de col uterin, cancer mamar, 

cancer colo -rectal, cancer de prostată, cancer pulmonar, diabet zaharat, 

boli cardiovasculare, boli pulmonare cronice. 

*Acţiune/activitate prevăzută:  
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*Monitorizarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de boli 

netransmisibile; 

Termen: permanent 

4. Creşterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de 

prevenţie, depistarea precoce (screening) a malformaţiilor congenitale, risc 

genetic, erorilor înnăscute de metabolism, deficienţelor senzoriale şi a 

fibrozei chistice: screening puls oximetrie, screening genetică, fibroză 

chistică. 

Acţiune/activitate prevăzută:  

*Monitorizarea modului de implementare a  Programului naţional de 

sănătate a femeii şi copilului; 

Termen: permanent 

5. Creşterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de 

prevenţie, depistarea precoce (screening) a bolilor  transmisibile: hepatită, 

HIV, tuberculoză, inclusiv a bolilor cu transmitere sexuală.  

Acţiuni/activităţi prevăzute: 

*Depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor 

transmisibile în vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii 

acestora; 

*Programul naţional de supraveghere  şi control al  bolilor transmisibile 

prioritare; 

 Termen: 31.12.2017 

În caz de apariţie a evenimentului, parteneri: 

-Institutul National de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”. 

-unităţi sanitare ambulatorii şi cu paturi, atât din  din sistemul public cât şi din 

sistemul privat. 

6.Elaborarea, finanţarea, implementarea programelor profilactice 

pentru copii, (pentru toate ariile terapeutice), prin introducerea 

consultaţiilor obligatorii pentru copiii care au  vârsta cuprinsă între 5 - 9 

ani prin reţeaua de medicină şcolară sau prin cabinetele de medicină de 



 4 

familie. Un rol important îl va avea dezvoltarea şi dotarea  cabinetelor 

medicale şcolare. 

Acţiuni/activităţi prevăzute: 

*Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor; 

 Termen: trimestrial şi la nevoie 

 Parteneri: 

-unităţile de învăţământ selectate 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş 

-Cabinete Medicale Individuale 

- Cabinete medicale şcolare 

-Institutul Naţional de Publică  Bucureşti 

-Centrul Regional de Sănătate Publică  Cluj Napoca; 

*Promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 

Termen: permanent 

 Parteneri: 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş 

-Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Mureş 

-Crucea Roşie, Filiala Mureş 

-Liga Studenţilor Mureş 

-autorităţile publice locale 

-Organizaţia “Salvaţi Copiii” 

-Asociaţia Medicilor de Medicină Şcolară 

-Asociaţia Eldad 

-Fundaţia „Alături de Voi” – Centrul Mureş 

-Asociaţia Benone 

-Asociaţia Pro Karma 

-Fundaţia Creştină Rhema 

-Asociaţia Pensionarilor Mureş; 

7.- Reglementarea prin lege şi controlul suplimentelor alimentare. 

 Acţiuni /activităţi : 
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*Monitorizarea calităţii şi a valorii nutritive a alimentelor (suplimente 

alimentare, alimentelor tratate cu radiaţii ionizante, alimentelor cu adaos de 

vitamine, minerale şi alte substanţe, ape minerale naturale îmbuteliate, 

conţinutul de zaharuri şi grăsimi saturate, alimente cu destinaţie nutriţională 

specială, concentraţia de iod din sarea iodată, destinată consumului uman).  

 Termen: pemanent 

Parteneri: 

-Centrul Regional de  Sănătate Publică  Timişoara 

- Centrul Regional de  Sănătate Publică Iaşi 

- Centrul Regional de  Sănătate Publică Tg.Mureş 

- Institutul de Sănătate Publică  Bucureşti 

- Centrul Regional de  Sănătate Publică Cluj Napoca. 

*Acţiuni de control privind monitorizarea  suplimentelor alimentare 

Termen: semestrial 

8 -Dezvoltarea programelor naţionale şi continuarea derulării celor 

existente, prin alocarea unor fonduri suplimentare, raportat la perioada 

2015 – 2016. 

Acţiuni/activităţi:  

*Programul naţional de vaccinare. Protejarea sănătăţii populaţiei 

împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare 

 Termen: permanent, conform Calendarului naţional de vaccinare 

 Parteneri: 

-Ministerul Sănătaţii  

-Institutul Naţional de Sănătate Publică – Centrul Naţional de Supraveghere şi  

Controlul Bolilor Transmisibile 

-Centrul  Regional de Sănătate Publică Cluj 

-autorităţile  publice locale 

-furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei medicale primare din 

sistemul  public si  privat  

-unităţi sanitare ambulatorii şi cu paturi din sistemul public si privat. 
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*Protejarea sănătăţii si prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de 

risc ocupaţionali: chimici, fizico-chimici şi biologici.  

Termen: 31.12.2017 

*Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor în expunerea la radiaţii 

ionizante, neionizante şi laser.  

Termen: 31.12.2017 

*Valorificarea rezultatelor rapoartelor privind cazurile noi de boală 

profesională la nivel naţional.  

Termen 31.12.2017 

Parteneri: 

-Inspectoratul Teritorial de Muncă  Mureş 

*Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu: 

-igiena apei, 

-igiena aerului, 

-expunerea la contaminanţi chimici, 

-igiena habitatului uman 

Termen: 31.12.2017 

*Acţiuni de control şi recoltare de probe în cadrul Programului naţional 

de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă. 

Termen: lunar 

Parteneri: 

S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş 

-S.C. Servicii Tehnice Comunale S.A. Sovata 

-unităţi sanitare publice  

 -cabinete medicale individuale 

-autorităţile  administraţiei publice locale 

-Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti   

-Centrul Regional de Sănătate Publică  Cluj-Napoca 

-producători şi distribuitori de apă potabilă 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului  Mureş 
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- Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti /CNMRMC Bucureşti, 

-producători/importatori produse cosmetice 

-Direcţia de Sănătate Publică  Buzău, Direcţia de Sănătate Publică  Sibiu 

-Centrul Regional de Sănătate Publică Mureş /Direcţia de Sănătate Publică 

Mureş, Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi, Centrul Regional de Sănătate 

Publică Cluj 

-Centrul Regional de Sănătate Publică  Timişoara 

-Direcţia de Sănătate Publică  Ialomiţa 

-Ministerul Sănătăţii –Inspecţia Sanitară de Stat 

-servicii de medicină legală 

-producători/importatori produse biocide 

-unităţi sanitare cu paturi publice şi private din judeţul Mureş 

-populaţia generală, pe categorii de vârstă. 

*Efectuarea analizelor microbiologice şi a analizelor fizico-chimice din 

apa potabilă. 

 Termen: Permanent 

 Parteneri: 

-producătorii şi distribuitorii de apă potabilă, 

-autorităţile publice locale 

Acţiunea/activitatea: Evaluarea stării de nutriţie şi a tipului de alimentaţie al 

populaţiei. 

*Evaluarea factorilor de risc din materiale şi obiecte care vin în contact cu 

alimentele. 

Termen 31.12.2017 

Parteneri: 

Centrul Regional de Sănătate Publică Tg.Mureş 

Institutul Naţional de Sănătate Publică  Bucureşti 

Centrul  Regional de Sănătate Publică Cluj 

*Supravegherea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale  şi 

monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei. 
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*Creşterea calităţii serviciilor medicale în unităţile sanitare cu paturi prin 

reducerea riscului la infecţie asociată acordării asistenţei medicale. 

Termen:pemanent  

Parteneri: 

-Centrul  Regional de Sănătate Publică Cluj 

- Institutul Naţional de Sănătate Publică/ CNSCBT 

- unităţile sanitare publice şi private cu paturi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparenţă instituţională 

Bugetul instituţiei 
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VENITURI PROPRII 2016 lei

Clasificatia BUGET PLATI EFECTUATE

Denumirea indicatorilor bugetara

A B 3 6

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84) 742000 443823

51+55++56+57+58+59+65) 01 620000 378734

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 67000 67000

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) 10.01 53000 53000

Salarii de baza 10.01.01 53000 53000

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 14000 14000

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 10000 10000

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 4000 4000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36) 20 553000 311734

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 279000 172807

Furnituri de birou 20.01.01 6000 5694

Materiale pentru curatenie 20.01.02 4000 1450

Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 50000 27424

Apa, canal si salubritate 20.01.04 14000 7673

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 34000 13232

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 46000 24600

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 84000 77177

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 41000 15557

Reparatii curente 20.02 45000 44867

(cod 20.05.01 la 20.05.30) Medicamente si materiale sanitare20.04 65000 17498

Medicamente 20.04.01 18000 778

Materiale sanitare 20.04.02 4000 840

Reactivi 20.04.03 40000 15880

Dezinfectanti 20.04.04 3000 0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)20.05 30000 10644

Alte obiecte de inventar 20.05.30 30000 10644

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 25000 16353

Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 25000 16353

Materiale de laborator 20.09 53000 34946

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 4000 1661

Pregatire profesionala 20.13 17000 6110

Protectia muncii 20.14 10000 3381

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) 20.30 25000 3467

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 25000 3467

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 122000 65089

TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 122000 65089

Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30) 71.01 122000 65089

71.01.02 122000 65089
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VENITURI PROPRII - ACCIZE

lei

Clasificatia Buget Plati efectuate

Denumirea indicatorilor bugetara

A B 3 6

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84) 3590000 1934873

51+55++56+57+58+59+65) 01 3590000 1934873

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36) 20 3540000 1886873

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 57000 46417

Furnituri de birou 20.01.01 15000 11507

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 35000 32274

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 7000 2636

(cod 20.05.01 la 20.05.30) Medicamente si materiale sanitare20.04 26000 20938

Medicamente 20.04.01 6000 4416

Materiale sanitare 20.04.02 2000 613

Reactivi 20.04.03 11000 9997

Dezinfectanti 20.04.04 7000 5912

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)20.05 7000 2007

Uniforme si echipament 20.05.01 1000 340

Alte obiecte de inventar 20.05.30 6000 1667

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 3000 1205

Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 3000 1205

Materiale de laborator 20.09 4000 2037

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) 20.30 792000 341986

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 792000 341986

programele nationale  de sanatate derulate publice locale 20.35 2651000 1472283

51 50000 48000

Transferuri de capital (cod 51.02.01 la  51.02.38) 51.02 50000 48000

bugetele locale pentru finantarea aparaturii urgenta in sanatate51.02.25 50000 48000
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2. Informaţii legate de procesul de achiziţii publice, achiziţiile sectoriale şi 

concesiunile de lucrări şi servicii: 

Furnizor/Obiectul contractului/Procedura de achiziţie/ Valoare totală 2016; 

1. "CN Imprimeria Naţionala SA - "tipărire Formulare pentru   prescripţiile 

de preparate stupefiante şi psihotrope”Tabelul II si III"- achiziţe directă-

 115,200; 

2. SC Ropharma SA- transport vaccinuri şi diferite produse de laborator-

 achiziţie directă - 5,780.00; 

3. "SC Ultratec  Group SRL"-"accesarea serviciului online  LexNavigator  F 

XX-PRO"- achiziţie directă- 1,232.18; 

4. SC DigiSign SA- "servicii de certificare a semnăturii electronice"-

 achiziţie directă- 323.05; 

5. SC Del Autoservice SRL -"servicii de spălătorie şi cosmetizare auto"-

 achiziţie directă- 1,441; 

BUGET DE STAT 2016

51.02.23 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

BUGET FINANTARE PLATI

TOTAL 752000 683000 682903

1 Spital Municipal Reghin

RK lucrari de reabilitare a 

retelei exterioare de apa 

potabila si asigurarea 

rezervei de apa pt spital 524000 455000 455000

2 Spital Orasensec Ludus

RK Corp B sactia Medicina 

Interna 228000 228000 227903

51.02.22

TOTAL 588000 588000 587830

1 Spitalul Municipal Sighisoara

Aparat sterilizare automat 116000 116000 115830

2 Spital Municipal Reghin

Analizor automat biochimie 139000 139000 139000

3 Spital Orasenesc Ludus

Turn laparoscop pt operatii 

abdominale 333000 333000 333000

Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si 

echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate



 12 

6. "SC Linde Gaz Romania SRL"- închiriere butelii gaze speciale- achiziţie 

directă- 2,004.47; 

7. SC Frigozo SRL- "servicii de reparare şi mentenanţă la instalaţiile 

frigorifice"- achiziţie directă- 2,778.40; 

8. "SC Sprint Curier Expres SRL"-"servicii de curierat rapid in Bucureşti  

şi în ţară"- achiziţie directă- 2,208.27; 

9. "SC Hipocrate 2000 SRL"- servicii de medicina muncii- achiziţie 

directă- 1,881; 

10. "SC Eli Prot Trans SRL" "servicii de prevenire şi protecţie-consultanţă 

privind apărarea împotriva incendiilor"-achiziţie directă- 9,508.40; 

11. "SC AKSD Romania SRL"- "servicii preluare deşeuri periculoase 

(tăietoare-înţepătoare, infecţioase, anatomo-patologice) şi deşeuri chimice 

lichide"- achiziţie directă- 44,088.51; 

12. SC Salubriserv SA- " servicii de ridicare gunoi menajer "- achiziţie 

directă- 2,380.23; 

13. SC Info World SRL- "asistenţă tehnică, mentenanţă software, 

  verificare periodică software"- achiziţie directă- 14,437; 

14. INCDMI Cantacuzino- efectuare de teste şi alte servicii de laborator 

pentru sănătate publică- achiziţie directă- 18,633; 

15. SC Naum Consalt Software SRL- servicii tehnice şi de specialitate 

pentru sistemul evidenţă personal, calcul salarii şi reţineri - achiziţie 

directă-   2,721.60; 

16. Fundaţia “Alături de Voi”- prestări servicii tipografice şi furnizare 

produse- achiziţie directă- 2,060.16; 

17. SC BSG Security SRL- servicii de pază şi protecţie conform planului de 

pază -achiziţie directă - 52,561.60; 

18. SC Mibco Instal SRL- servicii măsurare rezistenţă priza de pământare-

 achiziţie directă- 240.00; 
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19. CN Poşta Română SA- primirea, prelucrarea şi livrarea trimiterilor de 

corespondenţă internă şi internaţională cu confirmare de primire – AR 

achiziţie directa- 3,615.40; 

20. SC G&M International Instalaţii SRL - servicii de curăţenie-achiziţie 

directă- 37,300; 

21. SC G&M International Instalaţii SRL -servicii de întreţinere centrale 

termice- achiziţie directă- 2,340.37; 

22. SC Centrul Service Aparatura Medicală Tg.Mures SRL- servicii 

întreţinere, reparare şi verificare aparatură medicală- achiziţie 

directă- 3,783; 

23. SC Meditehno SRL-supraveghere şi verificare echipamente/ instalaţii 

ISCIR- achiziţie directă- 1,620; 

24. Electrica Tg.Mureş- furnizare energie electrică -achiziţie directă-

 23,109.53; 

25. Aquaserv SA-furnizare apă potabilă- achiziţie directă- 5,217.32; 

26. "SC AKSD Romania SRL"- "prestări servicii de colectare selectivă 

  a deşeurilor (hârtie-carton, metal-plastic, sticlă)," achiziţie directă-

 300.00; 

27. Ropharma Logistic- transport vaccinuri şi diferite produse de 

laborator- achiziţie directă- 606.43; 

28. Telekom Mobile Communications SA- servicii telefonie şi internet-

 achiziţie directă- 18,265.80; 

29. E-ON Gaz Romania -servicii furnizare gaze naturale-achiziţie directă-

 38,306.16; 

30. Vodafone Romania SA- servicii telefonie- achiziţie directă-

 35,095.87; 

31. Cabinet Avocatura Horea Hadarau-servicii juridice -achiziţie directă-

 15,000; 

32. RCS&RDS- abonament tv-achiziţie directă- 290.28; 

33. “Viaţa Medicală”- abonament - achiziţie directă- 1,386.46; 
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34.  OMV Petrom- furnizare carburant- achiziţie directă-

 56,232.46; 

36. SC Ultratest SRL- efectuare examene de laborator- achiziţie directă-

 2,600.00; 

37. CMI Talos Ioana Mirela- servicii medicina muncii pentru personalul 

expus la radiaţii - achiziţie directă- 500.00; 

38. Carpatica Asig SA- asigurare laborator de microbiologie- achiziţie 

directă- 102; 

39 Mecro System srl- mentenanţă pentru spectofometru- achiziţie 

directă- 3240; 

40 Clini-Lab SRL- mentenantţă pentru linia elisa- achiziţie directă-

 360.00; 

41 Transilvania Post- servicii de curierat rapid- achiziţie directă- 3,210.96 

42 Sigemo impex-achiziţie cauciucuri autoturisme- achiziţie directă-

 4,251; 

43 Balazs Const SRL- lucrări de reparaţii- achiziţie directă-

 25,270.00; 

44 Metconf SRL- confecţionare poartă intrare, fier forjat-achiziţie 

directă-  4,104.00; 

45 RENAR- acreditare laborator- achiziţie directă- 3,179.56; 

46 Groupama asig sa- asigurări auto- achiziţie directă- 7,601.78; 

47 Binar service- servicii auto- achiziţie directă- 28,371.50; 

48 Premium Chem Expert- furnizare aparat portabil- măsurare radiaţii-

 achiziţie directă- 2,328.00; 

49 Mibco Instal SRL- livrare şi montare kit automatizare poartă- achiziţie `

 directă- 3,499.00; 

50 Consultanta radioprotecţie- Consultanţă tehnică pt autorizaţie 

CNCAN- achiziţie directă- 1,500.00; 

51 Europharm Holding- achiziţie vaccin anti hepatita b- achiziţie directă

 236.53; 
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52 Ocolul Silvic Târgu Mures- lucrări de punere în valoare- achiziţie 

directă- 15.84; 

53 Tehsys Grup Company srl-Achiziţie omogenizator cu fereastră- achiziţie 

directă- 9,882.00; 

54 Analitic Laboratory SRL- achiziţie numărător automat de colonii-

 achiziţie directă- 22,852.80; 

55 Caloris Group SRL - achiziţie termostat cu răcire- achiziţie directă-

 6,778.80; 

56 Radox SRL- achiziţie nişă chimica cu exhaustare- achiziţie directă-

 13,578.00; 

57 Biochem Reagents SRL- achiziţie sistem membrane prin filtrare-

 achiziţie directă- 11,997.60; 

 

Informaţii despre litigii în care este implicată imstituţia  

Numărul  litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată: 24, din care 7 au 

fost pierdute în prima instanţă. 

 

Organigrama: 
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Informaţii despre managementul resurselor umane 

* Fluctuaţia de personal:  

 Posturi vacante: 5 

 Posturi ocupate: 5 

*Număr de concursuri organizate: 

 8 concursuri de recrutare; 

 4 concursuri de promovare; 

*Fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere: 

 -numărul de funcţii de conducere exercitate temporar: 2 

*venitul mediu, inclusiv diferitele sporuri: 3484 

*venitul mediu net, inclusiv diferite sporuri: 2438 

Relaţia cu comunitatea 

*În cadrul Campaniei de informare, comunicare desfăşurată cu ocazia Lunii 

Naţionale de Prevenire a Cancerului, în mediul rural s-au destribuit materiale 

informative, iar medici rezidenţi voluntari, au acordat consultaţii gratuite 

femeilor:  palparea sânului, însuşirea tehnicii de autoexaminare a sânului. 

*In cadrul campaniei de informare, educare, comunicare desfăşurate cu ocazia 

Zilei Mondiale de Luptă Impotriva Diabetului, s-au desfăşurat atăt în mediul 

rural, cât şi în mediul urban acţiuni de informare şi de determinare a glicemiei şi 

a tensiunii arteriale. Acţiunea s-a desfăşurat împreună cu Liga Studenţilor.  

 

RAPORT DE EVALUARE 

a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016 

 elaborat, 

 consilier superior, Emilia Cenean 

 

Subsemnata, Cenean Emilia, consilier superior, responsabil de aplicarea 

Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul  2016, 

prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor 

de acces la informaţiile  de interes public, prin care apreciez că activitatea 

specifică a instituţiei a fost: 
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p Foarte bună 

p Bună 

p Satisfăcătoare 

p Nesatisfăcătoare  

    Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate 

privind anul 2016:  

I. Resurse şi proces  

    1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a 

informaţiilor de interes public?  

p Suficiente 

    2. Apreciaţi că resursele materiale  disponibile pentru activitatea de furnizare 

a informaţiilor de interes public sunt:  

p Suficiente     

3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei 

dumneavoastră în furnizarea accesului la informaţii de interes public:  

p Foarte bună 

II. Rezultate 

A. Informaţii publicate din oficiu  

    1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din 

oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare?  

p Pe pagina de internet 

p La sediul instituţiei:  

    2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei 

interesaţi?  

p Da   

  3. Care sunt soluţiile pentru  creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe 

care instituţia dumneavoastră le-au aplicat?  

a) prin colaborare 
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    4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, 

faţă de cele minimale prevăzute de lege?  

p Da: date statistice, lista cu certificate /atestate pentru medici, informaţii 

privind  obţinerea certificatului de medic/medic dentist/farmacist/specialist/ 

primar,  anunţuri /  informaţii pentru medici, informaţii  referitoare la obţinerea  

codului de  parafă, informaţii privind obţinerea autorizaţiei de liberă practică 

pentru activităţi conexe actului medical, etc. 

    5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis?  

p Da 

    6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru 

publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis?  

*O colaborare  mult mai strânsă cu structurile de specialitate din cadrul  

instituţiei. 

B. Informaţii furnizate la cerere  

1. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public-19 

*În funcţie de solicitant:  

-de la  persoane fizice   -  0 

-de la persoane juridice - 19 

*După modalitatea de adresare: 

  -pe suport hârtie - 6 

-pe suport electronic -13 

Departajare pe domenii de interes:  

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) -6 

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice  -3 

c) Acte normative, reglementări  - 

d) Activitatea liderilor instituţiei - 

e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare              - 

f) Altele, cu menţionarea acestora:resurse umane, activităţi ale structurilor de 

specialitate, testare auditivă nou nascuţi; 
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2.Nr. total solicitări soluţionate favorabil- 17 

  Termen de răspuns:  

-Redirecţionare către alte instituţii în 5 zile -  1 

-Soluţionate favorabil în termen de 10 zile  -17 

-Soluţionate favorabil în termen de 30 zile – nu este cazul 

-Solicitări pentru care termenul a fost depăşit- nu este cazul 

Modul de comunicare: 

-Comunicare electronică -11 

-Comunicare în format de hârtie- 6 

Departajate pe domenii de interes: 

 -Utilizarea banilor publici  (contracte, investiţii cheltuieli) - 6 

 -Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice - 3 

 -Acte normative, reglementări- 

-Activitatea liderilor instituţiei- 

 -Modalităţi de aplicare a  Legii nr. 544/ 2001 - 

-Altele: resurse umane, activitate compartiment de specialitate 

  3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost 

transmise în termenul legal:  

3.1. - nu este cazul  

  4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?  

4.1.- nu este cazul 

   5. Număr total solicitări respinse -2 

    Motivul respingerii: 

-Exceptate conform legii-1 

-Informaţii inexistente-1 

-Alte motive - 

Departajate pe domenii de interes: 

 -Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli,etc.) - 

 -Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice - 

 -Acte normative, reglementări - 
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-Activitatea liderilor instituţiei - 

-Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 cu modificările 

şi completările ulterioare - 

-Altele: proces verbal control, testare auditivă noi născuţi în maternităţi, 

proces verbal control; 

 5.1 Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora 

conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate): 

proces verbal de control 

 6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă - nu este cazul 

6.1.Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei publice în baza 

Legii nr. 544/2001 cu modificările şi completările ulterioare - nu este cazul 

6.2.Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în baza Legii nr. 

544/2001 cu modificările şi completările ulterioare - nu este cazul 

 7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public 

7.1. Costuri : 

Costuri totale de funcţionare ale compartimentului: sunt utilizate materiale 

consumabile şi bunuri materiale  din dotare; 

Sume încasate din serviciul de copiere: - 

Contravaloarea serviciului de copiere (lei/pagină) - 0,5 lei/pagină; 

Care este documentul care stă la baza stabilirii contravalorii serviciului de 

copiere? - dispoziţie director executiv; 

 7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public  

a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în 

care sunt publicate seturi de date de interes public ? -Da 

b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesare  a fi îmbunătăţite la nivelul 

instituţiei dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a 

accesului la informaţii de interes public:  

- Responsabilizarea persoanelor cu funcţii de conducere, a personalului  

contractual şi a funcţionarilor  publici de execuţie, privind importanţa difuzării 

informaţiilor / a rezultatelor activităţilor şi a acţiunilor de interes public; 
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c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a 

accesului la informaţii de interes public:  

-Consilierea personalului din structurile funcţionale pe problematica activităţii 

de difuzare a informaţiilor de interes public; 

-Corespondenţa cu structurile funcţionale ale instituţiei, prin note interne,  

privind respectarea principiului transparenţei, conform căruia instituţiile publice 

au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă faţă de public, în 

care accesul la informaţiile de interes public să constituie regula, iar limitarea 

accesului  la informaţie să fie excepţia.  

Notă: La nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, au fost solicitate verbal, 

aproximativ 10160 informaţii de interes public, atât prin compartimentul relaţii 

publice/secretariat, cât şi prin compartimentele de specialitate ale instituţiei: 

resurse umane, avize/autorizări, control în sănătate publică, supraveghere în 

sănătate publică, asistenţă medicală şi programe.Toate informaţiile solicitate 

verbal, au fost soluţionate.  

 

 

 

 

 
 


