
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020

SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

 

A. Scopul activităţilor de control în sănătate publică:

- depistarea factorilor de risc la adresa sănătăţii publice,

- managementul riscurilor privind impactul asupra sănătăţii umane şi

- instituirea măsurilor de eliminare sau, după caz, de diminuare a riscurilor.

B. Activitate realizată -situaţie numerică totală:

Acţiune Realizat

Nr. unităţi controlate 1552

Nr. produse verificate 191

Nr.recontroale 10

Nr. probe recoltate şi analizate cu laboratorul 153

Nr. amenzi 220 (valoare totală 644300 lei)

Nr. avertismente 29

Nr. suspendări de activitate 4

Nr. anulări de Autorizaţii sanitare de funcţionare 2

Cantitate produse neconforme interzise utilizării de 

către populaţie (alimente, cosmetice, biocide)

5167,62 kg şi  5500 litri



Cantitate alimente nerecomandate conform Legii 

123/2008 interzise pentru comercializare in unităţi 

de invăţământ preuniversitar 

13,158 kg şi 33,5 litri

           

C. Activitate realizată -situaţie numerică pe domenii de activitate:

Domeniu Nr.controale Nr.recontroale Nr.sancţiuni aplicate

APA POTABILĂ 60 2 18

ALIMENT 358 0 121

TURISM 52 0 0

MEDIU DE VIAŢĂ 157 0 25

SALOANE DE 

ÎNFRUMUSEŢARE

15 0 1

COSMETICE 15 1 5

BIOCIDE 83 2 6

UNITĂŢI 

ÎNVĂŢĂMÂNT

249 0 16

LEGEA 123 37 0 4

UNITĂŢI SANITARE 307 5 48

DEŞEURI 217 0 4



PERICULOASE

APĂ DE ÎMBĂIERE 2 0 1

       

- Alerte rapide investigate: 2, 

       -Total sesizări depuse de către persoane fizice şi/sau juridice: 255 din care sesizări

investigate : 255.

D.     ACTIVITATEA REALIZATĂ – ACŢIUNI TEMATICE DERULATE  

ACTIUNI TEMATICE STABILITE DE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

1.Acţiune tematică de control în unităţile sanitare publice şi private pentru verificarea

respectării planurilor de conformare şi a planurilor operaţionale

2.Acţiune  tematică  de  control  pentru   verificarea  respectării  legislaţiei  în  vigoare

privind   apele minerale naturale îmbuteliate şi  apele potabile îmbuteliate, cu recoltare

de probe

3.Acţiune tematică de control de verificare a firmelor de dezinfecţie,  dezinsecţie şi

deratizare, şi a unităţilor sanitare cu personal propriu DDD.

4.Acţiune  tematică  de  control  privind  condiţiile  de  funcţionare  în  unităţile  de  dializă
publice şi private.
5. Acţiune tematică de control de verificare a laboratoarelor care efectuează testare RT
PCR.
6.Acţiune tematică de control privind verificarea măsurilor instituite pentru prevenirea şi
combaterea  efectelor  pandemiei  de  COVID-19  în  următoarele  domenii  de  activitate:
sănătate, educaţie, muncă, cultură, culte, economie, transport, agricultură şi sport.
7.Acţiune tematică de control pentru verificarea produselor biocide.
8.Ac iune tematică de control de verificare a respectării  legislaţiei  la regimul deşeurilorț
periculoase,  provenite  din  activităţi  medicale  în  contextul  măsurilor  luate  împotriva
răspândirii virusului SARS COV2.
9.Ac iune tematică de control de verificare a respectării recomandărilor de prioritizare aț
testării pentru COVID-19, conform Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator
acut cu noul coronavirus.
10.Acţiune tematică de control privind materialele şi obiectele în contact cu alimentul cu
prelevare de probe.
11.Acţiune  tematică  de  control  privind  condiţiile  de  aprovizionare  cu  apă  potabilă  a
localităţilor din mediul rural.



12.Ac iune tematică  de control  privind verificarea  respectării  conformităţii  unităţilor  deț
transfuzii din spitale (UTS) la prevederile legale în vigoare.
13.Acţiune  tematică  de control  de verificare a respectării  legislaţiei   în  vigoare privind
aditivii alimentari destinaţi consumului uman.
14.Ac iune tematică de control în unităţile sanitare cu paturi non COVID -19, de stat şiț
private.
15.Ac iune  tematică  de  control  de  verificare   a  sistemelor  de  aprovizionare  cu  apăț
neautorizate şi a reţelelor de apă unde s-au înregistrat parametri neconformi.
16. Ac iune tematică de controlț   în unităţile de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe,
şcoli şi şcoli speciale), cabinete medicale şcolare, unităţi de catering care asigură masa în
unităţile de învăţământ preuniversitar.
17. Ac iune tematică de controlț   în unităţile de învăţământ universitar.
18. Acţiune tematică de control în unităţile de dializă publice şi private.
19.Acţiune  tematică  de  control  în  centrele  rezidenţiale pentru  copii/tineri  şi   centrele
rezidenţiale pentru vârstnici.
20.Acţiune  tematică  de  control  privind  verificarea  respectării  legislaţiei  în  vigoare
referitoare la alimentele cu destinaţie nutriţională specială şi menţiunile nutriţionale şi de
sănătate înscrise pe acestea.
21.Acţiune tematică de verificare zilnică a numărului de paturi libere de ATI din unităţile
sanitare care tratează bolnavi COVID-19.
22. Ac iune tematică de controlț  în echipă mixtă (ISU, ISCIR) derulată în unităţile sanitare
cu paturi cu secţii/compartimente ATI.
23.Acţiune tematică de control privind verificarea produselor cosmetice, cu prelevare de
probe.

ACTIUNI TEMATICE STABILITE LA NIVEL JUDEŢEAN

1.  Acţiune  tematică  judeţeană  de   verificare  a   respectării  efectuării  triajului

epidemiologic,  a   asigurării  condiţiilor  de  microclimat,  a  asistenţei  medicale  şi  a

distribuirii  produselor  programului  pentru  şcoli  la  elevi  şi  copii,  în  unităţile  de

învăţământ.

2.Acţiune  tematică  judeţeană  de   verificare  a  respectării  legislaţiei  referitoare  la

comercializarea  alimentelor  nerecomandate  în  chioşcurile  de  incintă  din  cadrul

unităţilor de învăţământ şi în unităţile de  catering care prepară şi distribuie la elevi

mâncăruri gătite.

3.Acţiune  tematică  judeţeană  de  verificare  a  măsurilor  de  prevenire  a  infecţiei  cu

COVID 19, în unităţile cu profil aliment, de tip retail.



4.Acţiune de verificare a normelor igienico-sanitare în  unitaţi  de îngrijire persoane cu

dizabilităţi,   persoane vârstnice şi centre de furnizare de servicii pentru consumatorii

de droguri.

5.Acţiune  de  verificare  a  respectării  normelor  de  igienă  şi  sănătate  publică  şi

asigurarea  serviciilor  specifice  Sărbătorilor  Pascale  în  unităţile  de  producţie,

prelucrare  şi  depozitare,  păstrare,  transport  şi  desfacere  a  produselor  alimentare  şi

nealimentare  (supermarketuri,  cofetării,  patiserii,  unităţi  care  organizează  mese

festive).

6.Acţiune comună de control, împreună cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mureş,

privind verificarea respectării prevederilor legale aplicabile pe perioada stării de alertă

pentru activitatea de alimentaţie publică, terase. 

7.Acţiune  de  verificare  blocuri  alimentare  din  centre  de  carantină  i  unităţi  deș
alimentaţie publică care asigură servicii de catering pentru unele centre de carantină.
8.Acţiune de verificare a efectuării triajului la personalul medical din spitale; controlul

respectării  Ordonanţei  Militare  Nr.8/2020  în  căminele  pentru  persoane  vărstnice;

control igienio-sanitar la centrele de dializă.

9. Acţiune  tematică  de  verificare  a  condiţiilor  igienico-sanitare  şi  a  măsurilor  dr

prevenire a transmiterii infecţiei cu SARS COV-2 în unităţi cu profil aliment.

10.Acţiune  de  verificare  a  condiţiilor  igienico-sanitare  şi  a  respectării   măsurilor  de
prevenire  a  transmiterii  infecţiei  cu  SARS  COV-2 în  unităţi  de  cazare,  saloane  de
înfrumuseţare, unităţi sanitare.

E.  PRINCIPALELE DEFICIENŢE IDENTIFICATE /  DOMENII  DE ACTIVI-

TATE :

I. ALIMENT

1.Nerespectarea măsurilor individuale de protecţie  a vieţii şi pentru limitarea efectelor
tipului de risc produs  asupra sănătăţii persoanelor 
2.Nerespectarea   obligaţiei privind verificarea zilnică a stării de igienă individuală şi de
sănătate a angajaţilor
3.Neefectuarea  operaţiunilor  de  curăţenie  manuală  a  locurilor  de  muncă,utilajelor  şi
ambalajelor
4.Neasigurarea dotării cu produse biocide
5.Utilizarea produselor biocide neavizate conform legislaţiei în vigoare
6.Nerespectarea normelor de igienă în vigoare care reglementează zonele de locuit
7.Lipsa certificatului de  instruire profesională  privind însuşirea noţiunilor fundamentale
de igienă



8.Nerespectarea măsurilor speciale care se instituie în situaţii epidemiologice deosebite
9.Neasigurarea  examinărilor  medicale  prin  medic  de  medicina  muncii,   a  controlului
medical periodic al lucrătorilor, conform reglementărilor legale în vigoare
10.Neasigurarea apei potabile curente reci şi calde
11.Nerespectarea măsurilor prevăzute de normele de igienă în vigoare privind păstrarea şi
depozitarea produselor alimentare
12.Nedotarea  grupului  sanitar  utilizat  de  către  personal  cu  materiale  pentru  igiena
individuală
13.Neutilizarea corectă sau conform instrucţiunilor producătorului a produselor biocide
14.Neefectuarea după necesitate a lucrărilor de revizie a instalaţiilor  din blocul alimentar
15.Neluarea măsurilor necesare asigurării controlului şi înregistrării temperaturii spaţiilor
frigorifice destinate păstrării produselor perisabile
16.Nepurtarea de către personal a  echipamentului sanitar de protecţie a alimentului
17. Comercializarea produselor alimentare care nu respectă limitele de la care acestea devin
nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor, conform listei stabilite de M.S. 
18.Neavizarea  şi  neaprobarea  meniului  elaborat  pentru  copiii  şi  tinerii  din  unităţile  de
învăţământ preuniversitar
19.Nerespectarea condiţiilor pentru depozitarea produselor lactate şi de panificaţie distribuite
elevilor şi preşcolarilor conform normelor în vigoare
20.Utilizarea produselor biocide cu termen de valabilitate expirat
21.Depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare şi a ambalajelor în alte spaţii
decât cele prevăzute in acest sens
22. Nerespectarea regulilor de igienă individuală pe tot parcursul programului de lucru
23. Nerespectarea în unităţile de alimentaţie publică şi colectivă, în cazul meselor organizate, a
obligaţiei de a păstra câte o probă din fiecare fel de mâncare servit timp de 48 de ore, în spaţii
frigorifice, în recipiente curate, acoperite şi etichetate
24.  Neasigurarea  echipamentului  de  protecţie  curat  şi  complet  pentru  personalul  din
sector alimentar
25. Depozitarea alimentelor sub formă de materii prime împreună cu produse finite,care
se consumă fără prelucrare termică şi fără asigurarea condiţiilor corespunzătoare

II. APĂ POTABILĂ:

1.Nerespectarea  măsurilor impuse prin  prevederile legale în vigoare  privind protejarea
surselor de apă, a puţurilor forate, folosite la producerea apei pentru consum uman prin
reţelele de distribuţie

2.Neremedierea  deficienţelor  constatate  cu  ocazia  efectuării  controalelor  anterioare  în
domeniul sănătăţii publice  şi care pot aduce atingere sănătăţii publice

3.Neasigurarea dezinfecţiei eficiente  a apei produse şi/sau distribuite populaţiei ca apă pentru
consum uman, conform reglementărilor legale în vigoare

4.Utilizarea produselor biocide cu termen de valabilitate expirat



5.Darea  în  consum  public  ca  apă  pentru  consum  uman  a  apei  care  nu  corespunde
condiţiilor de potabilitate

6.Neasigurarea  unei  rezerve  de  produse  biocide  pentru  minimum  30  de  zile  de
funcţionare a unităţii 

7.Absenţa autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru obiectivele ce desfăşoară activităţi cu risc
pentru  starea  de  sănătate  a  populaţiei,  supuse  procedurii  de  autorizare  sanitară,  conform
reglementărilor legale în vigoare

8.Neasigurarea conformării la parametri de calitate a apei potabile

III. MEDIU DE VIATĂ

1.Nepăstrarea produselor biocide în condiţii care să prevină modificările fizico-chimice  şi ale
proprietăţilor acestora

2.Neîndeplinirea recomandărilor şi a termenelor  stabilite de către inspectorii sanitari

3.Asigurarea în cantităţi insuficiente  din dotarea unităţilor a produselor biocide

4.Neevacuarea  periodică  şi  ori  de  căte  ori  este  necesar  a  conţinutului  instalaţiilor  mici  de
colectare a apelor uzate, administrate de persoane fizice

5.Producerea  de  zgomot  care  depăşeşte  limitele  maxime  stabilite  de  normele  de  igienă  în
vigoare şi care pot crea riscuri pentru sănătatea comunitară

6.Nedotarea grupurilor sanitare din unităţile de folosinţă publică cu materiale şi mijloace
adecvate pentru igiena individuală  a utilizatorilor, precum şi neîntreţinerea  acestora în
permanenţă stare de curăţenie

7.Desfăşurarea activităţii de pompe funebre fără a deţine autorizaţie sanitară de funcţionare.

8.Neremedierea  deficienţelor  constatate  cu  ocazia  efectuării  controlului  în  domeniul
sănătăţii publice. 

9.Nerespectarea măsurilor speciale instituite în situaţii epidemiologice deosebite

10.Nerespectarea obligativităţii purtării măştii de protecţie de către personalul angajat 

11.Nerespectarea condiţiilor de depozitare temporară a deşeurilor provenite de la persoanele
aflate în carantină



IV. CABINETE DE ÎNFRUMUSEŢARE 

1.Utilizarea  instrumentarului  tăietor-înţepător,  în  unităţile  de  înfrumuseţare,  fără
sterilizarea prealabilă a acestuia 

V. COSMETICE

1.Nerespectarea prevederilor art.11, alin.2 din Regulamentul UE nr.1223/2009 referitoare la
obligativitatea persoanei responsabile de a păstra un dosar cu informaţii şi date despre produs
care să conţină o evaluare a siguranţei pe baza informaţiilor relevante, de a elabora raportul
privind siguranţa produsului cosmetic în conformitate cu Anexa I la Regulament

2.Neluarea măsurilor de respectare a elementelor probatorii stabilite prin criteriile comune din
Regulament

VI. BIOCIDE

1.Nerespectarea regimului produselor biocide stabilit de normele în vigoare

VII. ÎNVĂŢĂMÂNT

1.Lipsa certificatului de  instruire profesională  privind însuşirea noţiunilor fundamentale de
igienă
2.Nerespectarea de către persoanele fizice a  măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi
pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor 

3.Neefectuarea  triajului  epidemiologic  în  unităţile  de  învăţământ,  conform  normelor
Ministerului Sănătăţii 

4.Nerespectarea regimului produselor biocide

5.Neluarea măsurilor pentru asigurarea apei curente potabile calde la chiuveta pentru igiena
mâinilor din cabinetul medical.

6.Neluarea măsurilor  de  amenajare a cabinetului medical şi a izolatorului, precum şi nedotarea
acestora conform normelor  în vigoare 

VII .UNITĂŢI SANITARE CU PATURI

1.Necunoaşterea şi neaplicarea de către personalul sanitar auxiliar a tehnicilor şi procedurilor
de curăţenie şi dezinfecţie



2.Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală

3. Existenţa, în magazia de materiale  sanitare a secţiei clinice din cadrul unităţii sanitare cu
paturi, de produse biocide şi dispozitive medicale cu termen de valabilitate expirat
 
4.Nerespectarea măsurilor speciale instituite în situaţii epidemiologice deosebite 

5.Utilizarea de ambalaje neconforme cu cerinţele impuse de norme pentru colectarea deşeurilor
periculoase 

6.Utilizarea ambalajelor pentru produsele biocide la alte tipuri şi categorii de produse 

IX. UNITĂŢI SANITARE CU EXCEPŢIA SPITALELOR 

1. Neasigurarea în blocul alimentar al unităţii a apei potabile calde pentru acoperirea nevoilor
tehnologice şi pentru întreţinerea curăţeniei

2.Neasigurarea şi neutilizarea  în unităţile de cazare a inventarului moale şi / sau a lenjeriei de
pat necesare pentru persoanele cazate 

3.Nerespectarea normelor igienico-sanitare pentru cabinetele medicale şi pentru cabinetele  de
medicină dentară

4.Neluarea măsurilor speciale instituite în situaţii epidemiologice deosebite 

5.Neremedierea  deficienţelor  constatate  cu  ocazia  efectuării  controalelor  anterioare  în
domeniul sănătăţii publice  şi care pot aduce atingere sănăţăţii publice

6.Asigurarea în cantităţi insuficiente a produselor biocide

7.Neutilizarea corectă conform instrucţiunilor producătorului şi/ sau nepăstrarea produselor 
biocide în condiţii care să prevină modificările fizico-chimice şi ale proprietăţilor biocide
8.Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală

9.Nerespectarea de către persoanele fizice  a măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi
pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor 

10.Utilizarea de ambalaje neconforme cu cerinţele impuse de normele pentru colectarea
deşeurilor periculoase

11. Utilizarea biocidelor cu termen de valabilitate expirat



12. Neefectuarea sterilizării instrumentarului utilizat

13.Neremedierea  deficienţelor  constatate  cu  ocazia  efectuării  controlului  în  domeniul
sănătăţii publice 

X. APĂ DE ÎMBĂIERE

1.Neutilizarea corectă a produselor biocide şi păstrarea acestora în condiţii necorespunzătoare
       

              
RAPORT DE ACTIVITATE  COMPARTIMENT SITUAŢII DE URGENŢĂ  ŞI 
MANAGEMENTUL ASISTENŢEI  MEDICALE DE URGENŢĂ ŞI   EVENIMENTE 
SPECIALE

Monitorizarea şi evaluarea activităţii structurilor de primire a urgenţelor din cadrul
unităţilor sanitare cu paturi din sectorul public: 
1.  Colectarea  lunară,  începând  cu  luna  februarie  2012,  a  datelor  (indicatori  /  fişe
specifice)  privind  urgenţele  medicale  datorate  consumului  de  droguri,  înregistrate  în
structurile de primire urgenţe - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş, Spitalul
Municipal  „Dr.  Eugen  Nicoară”  Reghin,  Spitalul  Municipal  Sighişoara   şi  Spitalul
Orăşenesc „Dr.Valer Russu”Luduş;
    - raportarea   indicatorilor  şi predarea fişelor specifice către Centrul de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog Tg.Mureş.

Monitorizarea şi evaluarea activităţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean. 
1. Monitorizarea zilnică a activităţii  S.A.J. Mureş pe baza „Formularului  de raportare
zilnică a activităţii serviciilor de ambulanţă”.
2. Monitorizarea lunară a activităţii S.A.J. Mureş şi transmiterea Raportului de Activitate
la Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă. 

Întocmirea de informări operative în cazul apariţiei unui eveniment neaşteptate sau
a unor situaţii de calamitate sau catastrofă:
1.  Raportarea  (ori  de câte  ori  situaţia  o  impune)  către  Ministerul  Sănătăţii  –  Centrul
Operativ pentru Situaţii de Urgenţă a evenimentelor deosebite care implică actul medical
survenite  în  unităţile  medicale   cu  paturi   -  în  conformitate  cu  Ordinul  M.S.  nr.
14/11.01.2010.
     - au fost raportate 3 evenimente deosebite
2. Solicitarea, în regim de urgenţă, (ori de câte ori situaţia o impune) a avizului din partea
Punctului  Unic  de  Comunicare  Operativă  din  Ministerul  Sănătăţii  pentru  toate
informaţiile provenite din analiza şi evaluarea cazurilor medicale sau a situaţiilor cu risc
major asupra populaţiei care sunt transmise către mass-media.



3. Întocmirea şi transmiterea de raportări / informari operative ( ori de câte ori situaţia o
impune) către Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş.

Elaborarea Planurilor de Intervenţie în caz de dezastre şi epidemii, în colaborare cu
celelalte structuri  de specialitate din cadrul Direcţiei de  Sănătate Publică. 
1.Actualizarea Planului Roşu de intervenţie la nivelul judeţului Mureş – Situaţia privind
organizarea,  dotarea şi  mijloacele  de legătură  ale  serviciilor  private  de ambulanţă din
judeţul Mureş.
2. Actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Mureş –
Situaţia privind unităţile sanitare cu paturi. 
3. Întocmirea Planului de Măsuri al D.S.P. Mureş pentru perioada sezonului estival 2020. 
4. Întocmirea  Planului de Măsuri al D.S.P. Mureş pentru perioada sezonului rece 2020 –
2021.

Monitorizarea situaţiilor de urgenţă legate   de condiţiile  meteorologice  deosebite
1.Transmiterea către toţi furnizorii de  servicii de sănătate a avertizărilor meteorologice
vizând fenomene meteo extreme - ploi însemnate cantitativ, descărcări electrice, grindină,
inundaţii,  etc.  emise  de  Administraţia  Naţională  de  Meteorologie  şi  Hidrologie   şi
informarea  tuturor   furnizorilor  de  servicii  de  sănătate  despre  măsurile  ce  trebuie
întreprinse pentru asigurarea asistenţei medicale în situaţii meteorologice extreme.

2. Sezon estival 2020
  -   actualizarea  Comitetului  Tehnic  Judeţean  de  coordonare  a  situaţiilor  de  urgenţă
determinate de calamităţi naturale – caniculă  
  -  pregătirea  sistemului sanitar  pentru perioadele cu temperaturi  caniculare ( peste
35ºC) 
 - respectarea circuitului informaţional, raportarea   indicatorilor specifici pentru caniculă
către Ministerul Sănătăţii - Centrul  Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, în perioadele de
atenţionare de cod galben;
 - analiza modului de gestionare a situaţiilor de urgenţă pentru perioada sezonului estival
3.   Sezon rece 2020-2021 
       - punerea în aplicare a procedurii pentru prevenirea deceselor prin hipotermie a
persoanelor fără adăpost şi a celor din spaţii neîncălzite;
     -  raportarea,  zilnic,  la  Ministerul  Sănătăţii  -  Centrul  Operativ  pentru Situaţii  de
Urgenţă a următorilor indicatori: 

               - nr. (cazuri sociale şi hipotermie) transportate cu ambulanţele

              - nr. cazuri de hipotermie asistate în UPU/CPU 

              - total cazuri sociale (fără probleme medicale) prezentate în UPU de peste 12 ore

              - nr. decese datorate hipotermiei  

Participarea la activităţi de instruire organizate de  Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă  „ Horea” al Judeţului Mureş în ceea ce priveşte  acordarea primului ajutor
calificat de către structurile competente. 
1.Exerciţiu  combinat pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor unui accident major la S.C.
Depomureş S.A. Tg.Mureş cu implicaţii în afara amplasamentului şi testare a planului de



urgenţă externă – având în vedere situaţia  epidemiologică  determinată  de răspândirea
noului coronavirus SARS-CoV-2 exerciţiul s-a desfăşurat în realitatea virtuală.

Alte activităţi 
1.Asigurarea diseminării informărilor transmise de Ministerul Sănătăţii – Compartiment
medicină de Urgenţă şi Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă respectiv Ministerul
Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă către  unităţile sanitare cu
paturi şi furnizorii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească din sistemul public şi
privat.
2. Activitate în conformitate cu Ordinul M.S. 1519/2009 pentru autorizarea / prelungirea
autorizării  furnizorilor  publici  şi  privaţi  de  servicii  de  asistenţă  medicală  de  urgenţă
prespitalicească  şi  de  transport  medical  asistat  şi  transport  sanitar  neasistat  pentru  3
furnizori din judeţul Mureş.

3.  Continuarea  implementării  Strategiei  şi  a  Planului  de  acţiuni  antidrog  al  judeţului
Mureş  –  colectarea  indicatorilor  specifici  de  la  Spitalul  Clinic  Judeţean  de  Urgenţă
Tg.Mureş,  Spitalul  Clinic  Judeţean  Mureş,  Spitalul  Municipal  „Dr.  Gh.Marinescu”
Târnăveni  şi  raportarea  la  Centrul  de  Prevenire,  Evaluare  şi  Consiliere  Antidrog
Tg.Mureş.

4. Raportarea lunară către Ministerul Sănătăţii – Direcţia Politica Medicamentului şi a
Dispozitivelor Medicale a situaţiei privind stocurile de imunoglobulină umană normală şi
produse oncologice deficitare pentru fiecare unitate sanitară aflată in relaţie contractuală
cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

5. Raportare zilnică, în perioada 12.03.2020 – 03.04.2020,  a situaţiei actualizate a stării
clinice a persoanelor internate confirmate cu infecţie COVID-19 în unităţile sanitare cu
paturi de la nivelul judeţului Mureş.

6.  Raportare  săptămânală,  începând  cu  data  de  25.03.2020,  a  situaţiei  referitoare  la
aparatele RT-PCR din dotarea unităţilor sanitare.

7.  Activităţi  care implică  redactarea de documente / situaţii  / răspunsuri la solicitările
punctuale / specifice, inclusiv cele în contextul epideniologic creat de răspândirea noului
coronavirus SARS-CoV-2   de la:

 - Ministerul Sănătăţii – Cabinet Ministru, Cabinet Secretar de Stat,  Secretar General
Adjunct, Centrul de Comandă, Inspecţia Sanitară de Stat, Centrul Operativ pentru Situaţii
de Urgenţă,  Direcţia Generală Asistenţă Medicală, Medicină de Urgenţă  şi Programe de
Sănătate Publică – Serviciul Medicină de Urgentă, Direcţia Generală Asistenţă Medicală,
Medicină de Urgenţă  şi Programe de Sănătate Publică – Serviciul de Asistenţă Medicală
şi Planificare Strategică, Direcţia Politica Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale;
Institutul Naţional de Sănătate Publică; 

 -  Ministerul Afacerilor  Interne – Departamentul  pentru Situaţii  de Urgenţă – Centrul
Naţional pentru Coordonare si Conducere a Intervenţiei

 -  Dr.  Lucian  Blăguţiu  –  Coordonator  pentru  gestionarea  situaţiei  COVID-19  pentru
Regiunea de Dezvoltare Centru



 - Agentia Naţională pentru Romi

 - Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş; 

 - Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş; 

 - Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă – Municipiul Tg.Mureş

8. Participarea în comisia constituită la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, în
conformitate  cu  Ordinul  Ministerului  Sănătăţii  nr.  1108/18.06.2020,   pentru  analiza
respectiv întocmirea referatului de avizare a necesităţii sau a oportunităţii şi necesităţii
după caz a dotării unităţilor sanitare publice în vederea unui răspuns adecvat cu privire la
serviciile medicale acordate pacienţilor suspecţi/confirmaţi cu virusul SARS-CoV-2 .  

9. Participarea în Grupul tehnic de lucru cu atribuţii de urmărire şi soluţionare operativă a
problemelor curente cu ocazia organizării şi desfăşurării alegerilor locale din septembrie
2020 şi a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din decembrie 2020 – activitate
de raportare săptămânală, către Instituţia Prefectului Mureş, a acţiunilor desfăşurate în
decurs de o săptămână calendaristică de către Direcţia de Sănătate Publică Mureş.

 RAPORT DE ACTIVITATE  COMPARTIMENT  DE  CONTROL  AL ASISTENŢEI  
MEDICALE  A  COMUNITĂŢILOR LA RISC

1. Îndrumarea tehnică şi metodologică a personalului care îşi desfăşoară activitatea în
asistenţa  medicală  comunitară  conform  atribu iilor  specifice  i  conform  situa ieiț ș ț
epidemiologice  în  contextul  epidemiei  cu  COVID 19 -  mediatori  sanitari  şi  asistenţi
medicali comunitari; 

2.  Organizarea  de şedinte  de lucru  lunare  cu mediatorii  sanitari  şi  asistenţii  medicali
comunitari până inclusiv în luna februarie 2020;

3.  Monitorizarea  activităţii  mediatorilor  sanitari  şi  asistenţilor  medicali  comunitari  pe
baza „Raportului de Activitate” înaintat lunar şi a raportărilor efectuate în aplicaţia on-
line AMCMSR.gov.ro;

 4. Colaborarea cu Instituţia Prefectului Mureş - Biroul Judeţean pentru Romi  referitor la
stadiul implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români
aparţinând minorităţii  romilor  pentru  perioada  2018-2020,  pe  principalele  domenii  de
activitate.

5.  Întocmirea  Planului   de  Măsuri  al  D.S.P.  Mureş  –  pentru  atribuţiile  deţinute  în
implementarea  Strategiei  Guvernului  României  de  incluziune  a  cetăţenilor  români
aparţinând  minorităţii  romilor  pentru  perioada  2018-2020.  Raportarea  lunară  către
Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş a măsurilor / acţiunilor realizate.

6.  Asigurarea diseminării informaţiilor între Ministerul Sănătăţii – Direcţia Generală de
Asistenţă  Medicală  şi  Sănătate  Publică  şi  primăriile  din  judeţul  Mureş  referitoare  la
angajaţii din activitatea de asistenţă medicală comunitară.                                             



  7. Colaborarea cu Agentia Naţională pentru Romi – Structura Regională Centru referitor
la implementarea  Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor   români
aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2018-2020.

8.  Participarea  la  şedinţe  /  întâlniri   ale  grupului  de  lucru  interjudeţean  în  vederea
identificării  de  soluţii  eficiente  necesare  accelerării  procesului  de  implementare  a
măsurilor regăsite în H.G. nr. 18/2015 i a Normelor Metodologice nr. 324/2019;ș

9. Activitate prin care se răspunde la solicitările punctuale / specifice ale Ministerului
Sănătăţii  –  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Medicală  şi  Sănătate  Publică;  Ministerul
Afacerilor Externe – Direcţia Agent Guvernamental; Unităţile Administrativ Teritoriale
din jud. Mureş; Agenţia Natională pentru Romi;

10. În anul 2020 nu au fost organizate concursuri pentru ocupare post mediator sanitar şi /
sau asistent medical comunitar;

11.  Vizitarea  colectivităţilor  locale,  a  administraţiilor  publice  locale  şi  a  cabinetelor
medicale  de  familie  locale,  în  localităţile  unde  este  asigurată  asistenţă  medicală
comunitară,  pentru  a  verifica  modul  de  furnizare  a  serviciilor  de  asistenţă  medicală
comunitară;

12.  Implementarea  proiectului  POCU  122607  cu  titlul  “Crearea  şi  implementarea
serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale” cu
termen  de  derulare  12.09.2018  -  11.01.2022,  în  parteneriat  cu  Ministerul  Muncii  şi
Justiţiei Sociale şi  Ministerul Educaţiei Naţionale. În cadrul proiectului au fost recrutaţi 4
asistenţi  medicali  comunitari  cu  contract  de  subvenţie.  Pozi ia  postului  de  asistentț
comunitar: acordarea de servicii de asistenţă medicală comunitară n scopul îmbunătăţiriiȋ
accesului  populaţiei  apartinând grupurilor  vulnerabile,  din  localită ile  selectate  pentruț
derularea  proiectului,  la  servicii  medico-sociale  de  calitate,  integrate  la  nivelul
comunităţilor cu servicii ale medicului de familie, al altor furnizori de servicii medicale,
cu  serviciile  sociale  i  serviciile  educa ionale.  Pozi ia  postului  de  mediator  sanitar:ș ț ț
facilitarea accesului persoanelor de etnie rromă, din localită ile selectate pentru derulareaț
proiectului,  la  servicii  medico-sociale.  După luna  octombrie  2020,  echipa  comunitară
integrată, s-a întrunit la nivelul UAT-urilor pentru evaluarea implementării i derulării iș ș
dezvoltării locale a proiectului.

13. Implicarea activă a personalului  din asistenţa medicală comunitară în activităţile de
informare  şi  convocare  a  populaţiei  din  comunităţile  vizate  din  cadrul  Programului
Naţional de Screening de Cancer de Col Uterin până în luna februarie 2020.

14. Implicarea activă a personalului  din asistenţa medicală comunitară în activităţile de
informare şi  de verificare a măsuriloe de prevenire si limitare a infecţiei cu SARS-CoV-2
în comunităţile  pe care o deservesc.



                                                       p.  ŞEF SERVICIU
DR. CĂLUŞER LIUBA 


