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 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş, serviciu public deconcentrat, cu 

personalitate juridică subordonat Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de 

sănătate publică la nivel local, coordonează, organizează, evaluează şi participă la 

realizarea programelor naţionale de sănătate ce se derulează în teritoriul arondat şi exercită 

atribuţii specifice de control în sănătatea publică, în domeniile de competenţă.  

De asemenea evaluează, coordonează şi monitorizează  modul de asigurare a asistenţei 

medicale curative şi profilactice în toate unităţile sanitare, indiferent de forma de 

organizare (publice, private).  

Întreaga activitate a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Mureş şi a unităţilor sanitare 

pe care le coordonează, se preocupă de  îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, 

creşterea calităţii vieţii şi a calităţii actului medical în condiţiile compatibilizării sistemului 

sanitar românesc cu cel din Uniunea Europeană. 

 

Principalele activităţi derulate în domeniile specifice de activitate: 

 

  I. În domeniul supravegherii în sănătatea publică 

 II. În domeniul controlului în sănătatea publică 

III. În domeniul programelor naţionale şi asistenţei medicale  

IV. Activitatea financiar-bugetară 

 V. Achiziţii publice 

VI.  Activitatea de Resurse umane 

VII.  Activitate relaţii publice, avizări/autorizări 

VIII.  Activitate juridică 

  IX.   Activitate statistică 
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I. ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ  

 

1. PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE 

TRANSMISIBILE 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE VACCINARE (PN I.1)  

 

OBIECTIV:  Protejarea sãnãtãţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot 

fi prevenite prin vaccinare:  

     1. la vârstele populaţiei prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare 

     2. grupelor populationale la risc  

 

     Activităţi derulate în anul 2017  

1. Asigurarea transportului, depozitării şi distribuirii vaccinurilor cãtre furnizorii de 

servicii medicale: cabinete de asistență medicală primară și unități sanitare cu paturi,  în 

cadrul cărora se realizează vaccinarea, precum și către centrele de vaccinare organizate în 

situații epidemiologice deosebite.  

În anul 2017, s-au primit conform  repartitiei MS, de la SC. Unifarm SA 

Bucureşti următoarele cantități de vaccinuri : 14.947 doze vaccin hexavalent , 14.890 

doze vaccin ROR,  13.200 doze vaccin BCG, 7.350 doze  vaccin tetravalent, 3.246  

doze vaccin  Hep. B pediatric,  6.994 doze vaccin dTPa, 1.067  doze vaccin antitetanic 

și 9.458 doze vaccin gripal.  

Totodată, prin  transfer cu titlu gratuit între instituții publice, conform HG 841/1995  

DSP Mureș  a primit  următoarele cantități de vaccinuri: 500 doze vaccin ROR de la 

DSP Bistrița Năsăud, 700 doze vaccin dT de la DSP Cluj și 700 doze vaccin dT de la 

DSP Alba , 5.000 doze vaccin gripal de la DSP Constanța. 

Transportul vaccinurilor de la nivelul SC. Unifarm SA la DSP Mureş, 

Compartimentul de Supraveghere și control Boli Transmisibile, s-a realizat de către o 

firmă autorizată pe bază de contract.  

Recepţia, păstrarea și gestiunea vaccinurilor este asigurată de un asistent 

medical din cadrul Compartimentului Epidemiologie cu atribuții specifice.  
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Preluarea vaccinurilor primite de la depozitul central se face conform procedurii 

operaționale aprobate de conducătorul instituției. 

Păstrarea vaccinurilor se asigură în două camere frigorifice monitorizate, de 

unde se distribuie furnizorilor de servicii medicale pe baza catagrafierii și a contractului 

încheiat cu aceștia. 

La cabinetele situate în zone îndepărtate/cu acces dificil, se asigură transportul 

de vaccinuri necesare pentru realizarea vaccinărilor de rutină, lunar, cu maşina 

instituției,  în  ladă frigorifică și frigider  omologate  pentru transport vaccinuri cu 

menținerea lantului de frig  

 

2. Supervizarea catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare şi 

utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate şi repartizate, se realizează astfel: 

- formularele de catagrafie  pentru copiii eligibili la vaccinare, pentru microcampaniile 

lunare de rutină, sunt verificate la primire pentru conformitate. 

- vaccinurile necesare pentru derularea programului sunt repartizate și eliberate ținând 

cont de        stocurile de la nivelul cabinetelor medicilor de familie și a numărului de 

copii catagrafiați, însoțite de proces verbal de predare –primire și aviz de însoțire. 

- formularele de raportare lunară a utilizării vaccinurilor administrate populației la 

vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare și a utilizării carnetelor de 

vaccinare, întocmite de către fiecare medic de familie vaccinator pentru luna 

precedentă sunt înaintate Comp. Epidemiologie în scris, semnate și parafate de 

medicul vaccinator și sunt verificate de către persoanele desemnate din cadrul 

compartimentului.  

- vaccinurile administrate lunar sunt introduse în RENV, au fost verificate, de 

persoanele     desemnate din cadrul compartimentului, deconturile lunare și cele 

justificative  a consumului de vaccinuri în  anul 2017, la toti medicii de familie 

vaccinatori din județ.  

- lunar, maternităţile din judeţ înaintează în scris solicitare (formular de comandă ) 

pentru     vaccinul antihepatitic B pediatric şi vaccinul BCG necesar, care se eliberează 

pe bază de proces verbal predare-primire şi aviz de însoţire; 
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- Maternitățile  din județ (6 în spitale publice și 1 în spital privat) raportează lunar 

consumul de vaccinuri și numărul de vaccinări efectuate pe fiecare tip de vaccin, 

introducând în RENV vaccinările efectuate nou născuților.  

- se urmărește utilizarea eficientă a vaccinurilor date în consum, pierderi de doze 

înregistrându-se la vaccinul BCG (pierdere 60% prin sacrificare de doze în beneficiul 

vaccinării). 

- formularele de raportare a utilizării vaccinurilor, întocmite de către maternităţi şi 

fiecare medic vaccinator pentru luna precedentă  sunt înaintate  la DSP – 

Comp.Epidemiologie în scris, semnate şi parafate de medicul vaccinator şi sunt 

verificate de către persoanele desemnate din cadrul compartimentului. Pentru 

realizările vaccinale în conformitate cu calendarul naţional de vaccinare, alături de 

grupa de vârstă 0-12 luni, copiii de vârstă preşcolară şi şcolară vaccinaţi în cabinetele 

medicilor de familie lunar, au fost raportaţi pe formularul  de raportare lunară a 

utilizării vaccinurilor  iar  vaccinurile administrate au fost introduse în RENV de 

majoritatea medicilor de familie; 

- au fost verificate, de persoanele desemnate din cadrul compartimentului, deconturile 

lunare  şi cele justificative ale consumului de vaccinuri în fiecare luna/trimestru al 

anului 2017 la toţi medicii de familie vaccinatori din judeţ;  

- există procedură operaţională aprobată la nivelul DSP pentru supervizarea realizării    

catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare şi utilizarea eficientă a 

acestora. 

Supravegherea vaccinărilor din judeţ:  

În  maternităţi: 

 - nou născuţi vaccinaţi antiHepatita  B: 2.590 (vaccinul HepB pediatric a lipsit în 

perioada martie –septembrie 2017) 

 - nou născuţi vaccinaţi cu BCG : 5.699 

Medici de familie: 

- Număr total doze de vaccinuri administrate în anul 2017: 40.926 doze la 

vârstele populaţiei prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare din care : 

o Vaccin pneumococic  1.230 doze (vaccinare doar în trim IV 2017) 
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o Vaccin hexavalent  14.544 doze 

o Vaccin tetravalent  6.901 doze 

o Vaccin dT 3.006 doze  

o Vaccin ROR 15.245 doze 

Vaccinări opționale administrate: 11.823 doze vaccinuri opţionale la grupe de risc ( 

vaccin gripal) pe grupe de varstă:  

o persoane cu boli cronice: 5-14 ani: 19 doze, 15-29 ani: 84 doze,  30-64 

ani: 2263 doze, persoane peste 65 ani : 7.593 doze 

o personal sanitar: 1487 doze 

o personal din instituții de ocrotire: 37 doze.   

 

3. Centralizarea necesarului de vaccinuri pe vârste de la furnizorii de servicii 

medicale, pe tip de vaccin şi transmiterea la INSP – CNSCBT: 

- în trimestrul I 2017 conform adresei MS INSP 3.154/03.2017, s-a transmis completat 

conform machetei,  necesarul de vaccin RRO defalcat pe trimestre pentru anul 2017;  

de asemenea conform adresei MS INSP 3.172/03.2017 s-a transmis numărul mediu de 

născuți vii pe lună și pe maternitate în anul 2016 în vederea evaluării necesarului de 

vaccin Hepatitic B pediatric pentru copii născuți din mame AgHBs+. 

- În luna mai în conformitate cu adresa INSP –CNSCBT nr. 6.492/2017 s-a transmis 

estimarea necesarului de vaccin hexavalent și tetravalent pentru anul 2018.  

- În luna iunie 2017 în conformitate cu adresa INSP CNSCBT nr. 7.442/2017 s-a 

transmis estimarea necesarului de vaccin ROR (12 luni și 5 ani ) pentru anul 2018. 

- În luna august 2017 , conform adresei MS și INSP-CNSCBT nr.  4.460/2017 și 

10.824/2017  a  fost solicitată suplimentare de vaccin RRO pentru desfășurarea în 

bune condiții a campaniei de vaccinare până la sfârșitul anului 2017 și s-au primit 

4.000 doze vaccin. 

Urmare a adresei INSP-CNSCBT nr. 14.741/19.10.2017, s-a transmis prin  adresa DSP 

Mures cu nr. 9.853/20.10.2017, necesarul de vaccinuri pentru anul 2018 , exprimat în 

doze, pentru fiecare tip de vaccin .i pe trimestre. 
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 4. Instruirea personalului medical vaccinator şi a mediatorilor sanitari :  

- asigurarea instruirii medicilor/asistentilor de la cabinetele de medicină de familie, noi 

intrați în sistem cu privire la completarea corectă a tuturor formularelor tipizate aflate 

în uz pentru PNI.1 de vaccinare 

- ori de cate ori suntem solicitați, asigurăm instruirea/reinstruirea personalului medico 

–sanitar  privind modul/schema de recuperare la vaccinare a copiilor restanțieri 

- pentru cabinetele de medicină de familie care au introdus date cu greșeli în RENV, se 

fac  corecturile necesare în RENV pe baza solicitării în scris a medicului vaccinator 

respectiv  

- s-au solicitate date de acces pentru RENV de la UATM  pentru noii medici de 

familie  intrați în sistem, medicii / asistenți  au fost instruiți pentru utilizarea RENV 

      - în urma instructajului organizat de CNSCBT în luna martie 2017, s-au comunicat 

tuturor             medicilor din județ, recomandările privind estimarea și raportarea corectă 

catagrafiilor  și respectarea lanțului de frig și raportarea incidentelor  

- în trimestrul III au fost transmise tuturor medicilor de familie din județ scrisoarea 

metodologică privind vaccinarea cu  vaccin pneumococic conjugat 13 –valent  și 

informarea privind disponibilitatea de vaccin anti HPV –Gardasil, alături de vaccinurile  

Cervarix și Silgard 

- în trimestrul IV au fost transmise instrucțiunile CNSCBT privind introducerea în 

RENV a vaccinărilor efectuate copiilor  cu vaccin pneumococic și vaccinul dTPa la  

vârsta de 14 ani  

- în luna octombrie 2017 responsabilul de program PNI1 a participat la CRSP Cluj la 

un instructaj privind lanțul de frig pentru vaccinuri și metodologia în caz de RAPI, iar 

în luna noiembrie responsabilul de program a efectuat un instructaj medicilor de 

familie vaccinatori cu aceleași teme și s-a transmis  materialul cu tot conținutul 

instructajului fiecarui medic de familie vaccinator din județ prin e mail. 
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5. Verificarea  condiţiilor de păstrare a vaccinurilor, a modului de administrare a 

acestora în condiţii de siguranţă maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, de 

înregistrare şi raportare a vaccinărilor 

- funcţionarea şi conducerea graficului de temperatură la  frigiderul destinat păstrării 

vaccinurilor, verificat sub semnatură de către medic privind corectitudinea înregistrării, 

păstrarea corectă  a vaccinurilor în frigidere până la administrare, administrarea 

acestora în condiţii de siguranţă; s-au  verificat cabinetele  medicilor de familie din 

judeţ prin sondaj, iar  acolo unde s-au constatat neconformităţi privind lanţul de frig, s-

au stabilit modalităţile de remediere a neconformităţilor; 

- s-a verificat cu ocazia deplasărilor în teritoriul judeţului dacă  medicii de familie 

cunosc /aplică  procedurile lanţului de frig recomandate; 

- se verifică permanent dacă medicii vaccinatori administrează diferitele vaccinuri la 

vârsta optimă şi dacă recuperarea restanţierilor se face în cel mai scurt timp posibil;  

- lunar/trimestrial se verifică listele în format PDF şi semnate electronic  cu  vaccinările 

introduse în RENV de către medicii de familie care vin pentru decontarea administrării 

vaccinurilor  şi prin sondaj la medicii care nu doresc decontare administrare vaccinuri ; 

- lunar se verifică la toţi medicii vaccinatori din judeţ, dacă  formularele de raportare a 

utilizării vaccinurilor obligatorii din cadrul PNI sunt corect completate;  

- lunar, până în data de 10 a lunii, se transmit datele centralizate privind numărul de   

vaccinări efectuate în judeţ pe tipuri de vaccinuri şi stocurile rămase, pe formularul tip;  

- trimestrial se verifică la toţi medicii vaccinatori din judeţ formularele de raportare a 

vaccinărilor efectuate în sistemul public şi/sau privat la cererea beneficiarului. 

 

6.  Identificarea comunităţilor cu acoperire vaccinală suboptimală, dispunerea şi 

organizarea campaniilor suplimentare de vaccinare pentru recuperarea restanţierilor, prin 

intermediul medicilor de familie şi cu sprijinul asistenţilor comunitari şi al mediatorilor 

sanitari  

- în vederea limitarii epidemiei de rujeolă, în cadrul planului de măsuri elaborat de 

MS –INSP-CNSCBT, începând cu luna ianuarie se desfășoară vaccinarea copiilor 

pe grupele de vârstă indicate în macheta nr. 2 cf adresei MS73034/12.2016 cu 

modificările și completările ulterioare și au fost raportate realizările, la data de 
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31.12.2017 situația fiind următoarea :  

o Copii 9-11 luni  - 2423 vaccinați  

o Copii 1-4ani cu 0 doze RRO  -  5137 vaccinați  

o Copii 5-9 ani cu 0 doze RRO  - 1511vaccinați  

                         cu 1 doza RRO - 6174vaccinati  

 

În trimestrul II s-a desfaășurat campanie suplimentara de vaccinare a copiilor în 

localitatea Valea Rece unde au fost vaccinati cu vaccin tetravalent 36 copii, cu vaccin 

hexavalent 51 copii și cu vaccin ROR 60 copii. 

În trimestrul III 2017 în cadrul planului de acțiuni privind Campania de vaccinare 

suplimentară cu ROR în județul Mureș  au fost stabilite un număr de 9 centre de 

vaccinare  dupa cum urmează: 2 centre în Târgu Mureș, câte un centru în Reghin, 

Târnăveni și Sighișoara, câte un centru în comunele : Hodac ,Solovăstru ,Adămuș și 

Glodeni.  

În trimestrul IV 2017 în cadrul planului de acțiuni privind Campania de vaccinare 

suplimentara cu ROR în judetul Mureș  au fost organizate acțiuni de vaccinare 

suplimentară în centre de vaccinare situate în localitățile  Reghin , Sighișoara, Daneș. 

7. Ca urmare a declarării de către OMS a urgenţei de sănătate publică privind 

riscul de răspândire a virusului poliomielitic  sălbatic, începând cu  luna mai 2014, 

planul de măsuri care să fie implementat în teritoriul arondat, a fost continuat şi în anul 

2017. 

 Primul obiectiv al acestui plan de măsuri este asigurarea vaccinării antipoliomielitice 

de rutină şi recuperarea restanţierilor. 

 Activităţi întreprinse: Intensificarea acţiunii de informare a tuturor medicilor de 

familie, medici specialişti interesaţi şi a cabinetelor de vaccinare internaţională asupra 

acestei stări de urgenţă de sănătate publică decretată de OMS pentru înţelegerea 

importanţei acţiunilor de recuperare a restanţelor la vaccinare, după verificarea 

antecedentelor vaccinale a tuturor copiilor din teritoriu, inclusiv a celor neînscrişi în 

listele medicilor de familie . 
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8. Asigurarea funcţionării sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse 

postvaccinal indezirabile (RAPI).  

       - supravegherea RAPI se realizează conform metodologiei  

- există procedura operaționala aprobată la nivel de DSP pentru  supraveghere  a 

cazurilor de  RAPI  

- în anul  2017   au fost raportate 17  cazuri singulare de RAPI  din care la 6 cazuri 

care au necesitat spitalizare de scurtă durata a fost completat și cate un raport de 

investigare RAPI 

După tipul de vaccin la care s-a înregistrat RAPI au fost : 2 cazuri după administrare 

ROR , 1 caz după administrare Hexacima, 12 cazuri după administrare de Tetraxim , 1 

caz după administrare de Influvac și 1 caz după administrare de Prevenar 13, opțional. 

 

 9. Verificarea şi validarea înregistrării corecte şi complete a vaccinãrilor în 

RENV:  

- medicul epidemiolog şi asistentele desemnate verifică modul de introducere a 

vaccinărilor efectuate la nou-născuţi la maternităţile din judeţ precum şi respectarea 

procedurii de introducere corectă a vaccinărilor efectuate copiilor de către medicii de 

familie vaccinatori, asigurându-le asistenţa tehnică la solicitarea acestora. 

 - s-a dat curs solicitărilor unor DSP judeţene pentru transfer de copii între medici de 

familie din judeţe diferite.  

- pentru copiii vaccinați de medicii de familie în trimestrele III si IV , neînscriși în lista 

unui medic de familie, din comunitățile identificate, pe baza tabelelor cu datele de 

identificare înaintate la DSP , responsabilul de program PNI1 a introdus vaccinările în 

RENV 

 

10. Realizarea acţiunilor de estimare a acoperirii vaccinale, şi raportarea datelor 

conform metodologiei unice: 
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- În lunile februarie și martie 2017 s-a desfasurat activitatea de estimare a acoperirii 

vaccinale, la toți medicii de familie vaccinatori (292 ) din județ, pe baza formularelor 

transmise de INSP  

Rezultatele centralizate pe județ au fost următoarele :  

- Copii in varsta de 18 luni : AV  la BCG urban 98,76 %, rural 91,53% 

                                                       la Hep B urban 88,34%, rural 90,14% 

                                                       la DTPa Hib  VPI urban 82,30% , rural 89,67% 

                                                       la RRO  urban 80,65% , rural 81,69% 

o Numar copii urban 243 și rural 213. 

- Copii născuți în 2009 vaccin ROR AV urban 82,68 % si rural 81,39% 

o Numar copii din 2009 urban 2778 si rural 2892 

- Copii nascuti în 2011 vaccin ROR AV urban 80,85% si rural 83,10% 

o Numar copii din 2011 urban 2.821 si rural 2.762 

- Copii nascuti in 2002 vaccin dT AV  urban 75,22 %,rural 76,47% 

o Numar copii nascuti in 2002 urban 2772 si rural 3196 

Dintre motivele nevaccinarii conform vârstei pe primul loc, la toate categoriile de 

vârsta se situează neprezentarea la vaccinare. 

În lunile august și septembrie 2017 s-a desfasurat activitatea de estimare a acoperirii 

vaccinale , la toti medicii de familie vaccinatori (292 ) din judet, pe baza formularelor 

transmise de INSP  

-rezultatele centralizate pe judet au fost urmatoarele :  

Copii in varsta de 12 luni : AV     la BCG urban 98,73 % rural 96,53% 
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                                                       la Hep B urban 86,13% , rural 81,86% 

                                                       la DTPa Hib  VPI urban 65,96 %, rural 65,68% 

                                                       la RRO  urban 75,63%, rural 74,50% 

 

Copii in varsta de 24 luni : AV   la BCG urban 99,73 %, rural 97,53% 

                                                       la Hep B urban 92,93 %, rural 92,44% 

                                                       la DTPa Hib  VPI urban 88,47% , rural 92,88% 

                                                       la RRO  urban 90,70% , rural 85,77% 

o Numar copii investigati  urban 269 , rural 225  

Dintre motivele nevaccinarii conform vârstei pe primul loc , la toate categoriile de 

vârstă se situează neprezentarea la vaccinare . 

 

11. Încheiere de contracte cu medicii de familie din judeţ și cu spitalele publice și 

private  din judeţ: 

- în trimestrul I 2017 s-au incheiat 310 acte aditionale pentru trim. I 2017, acte 

adiționale la contractele de furnizare respectiv de decontare  vaccinări , cu medicii de 

familie vaccinatori din județ ; s-au încheiat 7 acte adiționale la contractele de furnizare 

vaccinuri pentru spitalele din județ. 

-începând cu luna aprilie 2017 a intrat în vigoare Ord 377/2017 cu normele 

metodologice de aplicare a programelor nationale de sanatate  

- pentru PNI1 au fost încheiate un număr de  319 contracte noi de furnizare vaccinuri şi 

319 contracte noi pentru decontarea serviciilor de vaccinare , cu medici de familie 

pentru anul 2017 lunar se verifică documentele aferente plăţii vaccinurilor administrate, 

facturile eliberate de medici sunt trimise la serviciul contabilitate pentru decontare; 

- au fost încheiate contracte de furnizare vaccinuri pentru maternităţi cu 7 spitale din 

judeţ pentru furnizare de vaccin BCG si Hepatitic B pediatric  
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- au fost incheiate 272 acte aditionale pentru furnizare vaccin pneumococic  si 

antitetanic ,precum si 272 acte aditionale de decontare a serviciilor de vaccinare  

- au fost incheiate 2 contracte cu 2 spitale din județ  și 6 acte adiționale pentru 6 spitale 

din județ  pentru furnizare de vaccin gripal   

- au fost încheiate 2 acte aditionale cu 2 spitale din judet pentru furnizare de vaccinuri 

in scopul vaccinarii copiilor abandonati in aceste spitale, conform Calendarului de 

Vaccinare si in functie de starea lor de sanatate  

 

 

12. Asigurarea mentenantei si metrologizarii spatiilor frigorifice de pastrare a 

vaccinurilor la nivel judetean  

   - exista contract pentru  mentenanta  /metrologizarea la cele doua  camere de frig 

incheiat intre DSP si  firmă specializata in acest domeniu precum si contract de 

mentenanta pentru generatorul de curent electric din dotare , care functioneaza in caz de 

intreruperi de curent de la retea  

    - monitorizarea permanenta a modului de functionare si inregistrare a temperaturilor la 

cele 2 camere de frig in scopul detectarii oricarei abateri de la temperatura optima de 

pastrare a vaccinurilor si luarea de masuri imediate de remediere  

     - aparatul inregistrator continuu de temperatura  si cu program de inregistrare , salvare  

si evaluare  a inregistrarilor de la cele 2 camere de frig  functioneaza corespunzator 

- personalul desemnat verifica zilnic inregistrarea automata a temperaturilor  se 

verifica/inscrie temperaturile zilnice de 2 ori /zi la cele 2 frigidere din camera de 

predare a vaccinurilor catre medicii de familie   

 

13. Raportare lunară a stocurilor de vaccinuri la INSP-CNSCBT  Bucureşti:  

- se raportează lunar pe formular tip  consumurile de vaccinuri pe tip de vaccin şi pe 

grupe de vârstă conform calendarului de vaccinări, copii la vârsta recomandată  şi la 

copii restanţieri;  
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- s-a completat şi trimis la CNSCBT Bucureşti lunar situaţia stocurilor de vaccinuri şi 

materiale sanitare la nivel de judeţ, cu valoarea lor, conform machetelor;  

- din anul 2017  s-a raportat saptamanal  către Ministerul Sănătăţii cantităţile de 

vaccinuri, pe tipuri, aflate în stocul DSP Mures 

- s-au trimis trimestrial machetele de raportare cu indicatorii fizici, de eficienţă şi de 

rezultat precum şi execuţia bugetară, la CNSCBT Bucureşti;  

- s-au întocmit trimestrial şi anual rapoarte descriptive de activitate pentru activităţile 

desfăşurate în cadrul Programului naţional de vaccinare la nivel judeţean care s-au  

trimis la CRSP Cluj şi CNSCBT Bucureşti ; 

 

14. Completarea lunară a anexei nr.13 la ord MS 386/2015: 

- completarea machetei lunare cu valoarea intrărilor / ieşirilor şi stocul valoric pentru 

vaccinuri, materiale sanitare din cadrul Programului Naţional de Vaccinare în judeţul 

Mureş. 

 

15. Întocmirea propunerii de buget pentru anul 2018 pe programe de sănătate ( 

PNI1):  

În luna iulie 2017  la solicitarea Ministerului Sanatatii   s-a solicitat suplimentare de 

bani necesare pentru derularea activităţilor PNI1 pana la finele anului 2017  pe surse de 

finanţare şi natura cheltuielilor eligibile conform Ord MS 377/2017  estimat necesar 

1256 mii lei. 

In luna noiembrie 2017 la solicitarea Ministerului Sanatatii s-a transmis necesarul de 

finantare pentru desfasurarea activitatilor programului de vaccinari PN1 in anul 2018 

pe coduri si conform prevederilor Ord MS 377/2017 – estimat necesar 2052 mii lei.  

 

I.2 PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL A BOLILOR 

TRANSMISIBILE PRIORITARE (PN I.2) 

 

Obiectivul  Programului Naţional de Supraveghere şi Control a Bolilor Transmisibile Prioritare 

este depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea 

implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora.  
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Morbiditatea prin boli  transmisibile în anul 2017 a fost  33939, 32 %000 

În anul 2017 au fost raportate 595.171 cazuri de boli transmisibile  din care 662 au intrat 

în supraveghere. 

Numarul Fişelor Unice de Raportare introduse in supraveghere si clasificate/validate în 

anul 2017 a fost 662. 

 

Boala Nr. Total  

FUR 

introduse 

Confirmate  Infirmate  Posibile  Probabile   

număr % număr % număr % număr % 

Sifilis recent 59 59 100       

Sifilis 

congenital 

1 1 100       

Gonoree 1 1 100       

HVA 176 167  9      

HVB 1 1 100       

Salmoneloză 34 34 100       

Shigelloza 19 19 100       

Rotavirus 5 5 100       

Meningite 

virale 

9   1    8  

Meningita 

bacteriana 

2       2 10

0 

Meningita 

TBC 

1       1 10

0 

Meningita 

meningococi

ca 

5 5 100       

Scarlatina 59 59 100       

Tuse 

convulsiva 

2   1 50 1 50   
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Rujeola 275 109  6    160  

Boala Lyme 7 2  2  2  1  

Leptospiroza 2 1 100 1      

Trichineloza 1     1 10

0 

  

West Nile 2 2 100       

Tetanos 1   1 100     

                   

 Numar Fişe Unice de Raportare BT  validate,  raportat la număr FUR raportate: 662 din 

care   465 ( 70,24 %)  confirmate cu diagnostic etiologic precizat, 21 (  3,17 %)   infirmate     

172 (25,98 %)   probabile,  4 (0,60 %)  posibile.   

Boli prevenibile prin vaccinare  

Gripă : În cadrul supravegherii de rutină a gripei, infecţiilor acute respiratorii şi a 

infecţiilor respiratorii severe au fost raportate : 

- 153.408 cazuri de IACRS - repartiţia cazurilor a fost  egală în mediul urban şi 

rural. 

-  32.638 cazuri de infecţii acute a căilor respiratorii inferioare - repartiţia cazurilor 

a fost  aproape egală în mediul urban şi rural (43% respectiv 57%). 

- 10.335 cazuri de pneumonii virale – repartiţia cazurilor aproape egală în mediul 

urban şi rural (47% respectiv 53%). 62.79 % )  

Cele 2 spitale incluse în supraveghere sentinelă SARI au raportat  40 cazuri din care 35 au 

fost investigate cu laborator : 8 probe cu rezultat pozitiv - 7  probe AH3, 1 probă AH1 - şi  

                                                                               - 27  probe cu rezultat negativ. 

În patru cazuri evoluţia clinică fost letală : - 1 caz confirmat cu laborator ( AH1 ) de sex 

masculin, în vârstă de 45 ani din mediul rural, cu factori de risc în antecedente ( obezitate 

nevaccinat; 

                                            - 3 cazuri cu rezultat negativ pentru virus gripal  

                                                         - 1 caz  de sex masculine, în vârstă de 60 ani din 

mediul urban, cu multiple factori de risc în antecedente , nevaccinat  

                                              - 1 caz de sex masculine, în vârstă de 40 ani din 
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mediul urban, cu  factor de risc în antecedente (etilism cronic) , nevaccinat  şi 

                                               - 1 caz de sex masculine, în vârstă de 51 ani din 

mediul urban, fără   factor de risc în antecedente, nevaccinat. 

În cadrul supravegherii sentinelă au fost raportate de către cei 8 medici de familie  3cazuri 

ILI - toate investigate cu laborator : 1 probă cu rezultat pozitiv virus gripal A  și  2 probe  

rezultat negativ. 

Tuse convulsivă : A fost raportat, investigat şi infirmat un caz la un copil de 7 luni din 

mediul rural, nevaccinat. 

Tetanos : A fost raportat, investigat şi infirmat un caz, la  un copil de 5ani din mediul 

rural, nevaccinat.. 

Rujeolă : În cadrul epidemiei de rujeolă început din luna mai 2016 au fost raportate 606 

cazuri din care 275 cazuri au fost raportate în anul 2017.  

Ultimul caz raportat a fost în data de 06.12.2017 

Din   cele 275 îmbolnăviri  269 au fost confirmate (109 serologic şi 160 au fost cazuri 

probabile). 

Din  cei 269 cazuri confirmate 208 provin din mediul rural şi 61 din mediul urban. 

Grupele de vârsta cele mai afectate au fost : 0 -1 an = 39,  1- 4 ani = 123 si 5 -9 ani = 47. 

11,53% ( 31 ) a bolnavilor au fost vaccinaţi rujeolic, 28 cu o doză şi 3 cu două doze. 

A fost înregistrat un deces la un nou născut provenit de la o mamă de 18 ani, vaccinată cu 

două doze de vaccin. 

Cazurile au apărut sporadic si in focare. 

96 % ( 257 cazuri)  a cazurilor au fost raportate în 17 focare, toate în comunităţi de risc din 

care : -  3 în mediul urban : Tîrgu Mureş – Valea Rece, Târnăveni şi Sighişoara, şi  

         -  14 în mediul rural : în localităţiile Gh. Doja, Mica-Deaj, Mica –Hărănglab, Ceuaşu 

de Cîmpie- Porumbeni, Pogăceaua –Văleni, Ceuaşu de Cîmpie- Porumbeni Mic, Ceuaşu 

de Cîmpie, Coroisânmartin- Odrihei, Bălăuşeri, Cristeşti,  Nadeş-Ţigmandru, Veţca – 

Jacodu, Vânători – Şoard, Daneş şi Daneş –Seleuş 

Pentru limitarea  extinderi epidemiei în cadrul planului de măsuri dispuse de MS au fost 

stabilite 12  centre de vaccinări cu precădere în comunităţile de risc în colaborare cu  

medicii de familie, administraţie locală şi personal medical din compartimentul de 

epidemiologie. 
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Hepatita acuta virala tip A: Au fost raportate si investigate 176 de cazuri din care 167 au 

fost cofirmate serologic şi 9 cazuri au fost infirmate. 84% provin din mediul rural. 

Grupele de varsta cele mai afectate au fost: 5- 9 ani = 63  

                                                                     10-14 ani = 39  

În toate cazurile evoluţia clinica a bolii a fost favorabilă. 

Cazurile au aparut sporadic si in focare. În cursul anului 2017 au fost inregistrate 4 focare, 

toate in comunitati de risc in localitatile: Apold-Daia, Vânători - Soard, Albeşti şi 

Vânători. Din cele 4 focare au fost raportate 98  cazuri(58,70%  a cazurilor). 

Pentru limitarea  infecţiei in colaborare cu medicii de familie si admistratia  locala au fost 

luate urmatoarele masuri: 

1. Depistarea contacţilor direcţi 

2.Vaccinarea copiilor contacti in familie si colectivitati - au fost vaccinaţi 100 de copii 

contacţi direcţi. 

3. Dezinfecţia de către echipa compartimentului de epidemiologie în gospodării, 

colectivităţi de copii preşcolare si scolare unde au fost inregistrate cazuri.  

4. Recoltare probe de apa din sursele de apa care aprovizionează comunităţile. 

5. Educatia medicala la personalul didactic din colectivitati de copii. 

6. In toate localitatile focarul a fost adus la cunostinta responsabililor din administratia 

locala si la conducerea colectivitatilor de copii. 

Hepatită virală acută tip B : A fost raportat, investigat şi confirmat un caz de hepatită B 

din mediul urban, în vârstă de 52 ani, de sex masculin, cu factori de risc în antecedente ( 

pacient încarcerat, călătorii multiple în Germania, parteneri sexuali multipli ), fără contacţi 

de familie. 

Boli cu transmitere prin alimente si / sau factori de mediu 

Boală diareică acută : Au fost raportate 758 cazuri de BDA fără etiologie determinată, 

din care 314 în mediul urban şi 444 cazuri în mediul rural.  Grupele de vârstă cele mai 

afectate au fost :  0-1 an - 86 cazuri  și 1-4 ani - 257 cazuri 

Salmoneloză : Au fost raportate, internate şi confirmate 34 cazuri sporadice.  

Shigelloză: Au fost raportate, internate şi confirmate 19 cazuri sporadice,13 în mediul 

urban şi 

6 în mediul rural.  
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Boli transmise aerian  

Meningite bacteriene: a fost raportate 3 cazuri,  fara etiologie precizata, cu evolutie 

clinica favorabila. 

Meningite virale: Au fost raportate şi investigate 9 cazuri de din care: 

- 6 cazuri au fost clasificate probabile – cu evoluţie clinică favorabilă; 

- 1 caz a fost   confirmat cu  diagnosticul Meningita bacilara TBC – caz  de sex 

masculin, în vărstă de 16 ani, din mediul rural- cu evoluţie clinică letală; 

           - 2 cazuri au fost confirmate  cu virus West Nile, fără legătură epidemiologică. 

Scarlatina: Au fost raportate 59 cazuri din care 36 din mediul rural si 23 din mediul 

urban.Grupele de varsta cele mai afectate au fost 3ani=16 cazuri si 5-9 ani=24 cazuri. 

Cazule au aparut sporadic si intru-un  focar, intr-o colectivitate prescolară in mediul urban 

cu 4 cazuri confirmate la grupa de varsta 5-9 ani. 

Pentru limitarea infecţiei au fost luate următoarele măsuri în colaborare cu medicii de 

familie / medicul de colectivitate : 

1. Supravegherea bolnavilor şi a contacţilor direcţi 

2. Investigarea contacţilor direcţi - 169 persoane ( 26  adulţi şi 143 copii ) prin recoltare de 

secreţii faringiene la 169 persoane ( 26  adulţi şi 143 copii ).  Trei rezultate au fost pozitive 

-Streptococ B hemolitic grup A – pentru care a fost instituit tratament de către  medicii de 

familie. 

3. Intensificarea triajului epidemiologic,  

4. Intensificarea curăţeniei şi dezinfecţiei generale  

Varicelă : au fost raportate 1111 cazuri, 678 ( 61,03 % ) cazuri provin din mediul urban şi 

433 ( 39 % ) din mediul rural.  

Grupele de vârstă cele mai afectate au fost :1-4 ani - 34 cazuri   5-9 ani - 29  cazuri .  

Zoonoze 

Boala Lyme : Au fost raportat  investigate şi clasificate 7 cazuri : 

  - 2 cazuri confirmate ,din mediul urban, sex femenin , un copil de în vîrstă de 3ani şi un 

caz de 44 ani.  

  - 2 cazuri infirmate 

  - 2 cazuri  posibile şi un caz probabil 

În tota cazurile evoluţia clinică a fost favorabilă. 
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Leptospiroză : a fost raportat şi  investigat două cazuri din care un caz a fost confirmat cu 

serotip Hebdomanis,forma clinică severă, de sex masculin, în vârstă de 22 ani, din mediul 

rural, , fără ocupaţie. Evoluţia clinică a fost favorabilă. 

Maladii transmise sexual : 

Din grupa bolilor cu transmitere sexuală au fost declarate: 

  - 59 cazuri sifilis: 32 în mediul urban şi 26 în mediul rural,  36 cazuri au fost la sex 

masculin 

    şi 23 la sex feminin dintre care 3 gravide. 

 - 1caz gonoree în mediul rural, la sex masculin. 

A fost declarat un caz de sifilis congenital la nou-născut viu cu evoluţie clinică letală la 

vârsta de 3 zile. 

Alerte naţionale şi internaţionale 

Au fost verificate 7 alerte: 5 cazuri de meningită meningococică, un caz de tuberculoză şi 

un caz posibil contact de holeră. 

- cazurile de meningită meningococică au avut evoluţie clinică favorabilă. 

Contacţilor direcţi  în toate cazurile i s-a administrat chimioprofilaxie . În urma 

supravegherii contacţilor nu au fost depistaţi îmbolnăviri. 

- cazul  de tuberculoză a fost raportat la un muncitor sezonier în Germania , 

comunicat de către Ministerul Afacerilor Externe Au fost identificaţi şi investigaţi clinic şi 

paraclinic contacţii direcţi a cazului. La doi copii contacţi de familie a fost instituit 

chimioprofilaxie. 

Nu au fost înregistrate situaţii de urgenţă provocate de inundaţii, calamităţi naturale care 

au necesitat activitate epidemiologică. 

Pe tot parcursul  anului a fost asigurat schimbul de informaţii specifice şi colaborarea 

interjudeţeană în probleme epidemiologice cu celelalte  judeţe din ţară. 
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PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL AL 

INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE ŞI MONITORIZARE A 

UTILIZĂRII ANTIBIOTICELOR ŞI A ANTIBIOTICO- REZISTENŢEI 

 

Infecţii Asociate Asistenţei Medicale – Iaam - Sistem Rutină 

 

În cursul anului 2017 au fost raportate şi investigate 411 cazuri IAAM de către 7 spitale 

publice din  judeţ: 

 

Unitatea 

sanitară 

Nr. 

cazuri 

IAAM 

Nr. 

externaţi 

Rata de 

incindenţă 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş 187 39981 0,47% 

Spitalul Clinic Judeţean Mureş 146 34597 0,42% 

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare 

şi Transplant 

38 6925 0,55% 

Spitalul Orăşenesc „ Dr.Valer Russu” Luduş 20 5255 0,38% 

Spitalul Municipal “Dr. Gh. Marinescu”  

T-veni 

9 9752 0,09% 

Spitalul Municipal Sighişoara 1 7441 0,01% 

Spitalul Municipal ”Eugen Nicoara” Reghin 10 8422 0,12% 

 

Conform Ordinului MS nr. 1101/2016, registrul unic al infectiilor asociate asistenţei 

medicale – RUIAAM – a fost completat săptămânal de către unităţile sanitare cu datele 

privind infecţiile depistate şi rezultatele activităţii de screenig şi trimis la DSP. In cadrul 

serviciului Epidemiologie – DSP – datele din RUIAAM au fost centralizate şi introduse în 

baza de date EpiInfo7. La sfarşitul anului 2017 baza de date cuprinde un număr de  411 

infecţii şi 469 colonizări. 
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Fişele de infecţii primite  - 411 cazuri - au fost verificate şi validate lunar, s-a completat 

baza de datele EpiInfo7 conform metodologiei şi s-au  trimis impreună cu RUIAAM către 

Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj. 

 

Infecţii Asociate Asistenţei Medicale – Sistem  Sentinelă 

 

  IAAM supravegheate în sistem sentinelă sunt: septicemiile, pneumoniile 

nosocomiale, infecţiile urinare de origine nosocomială, infecţiile apărute în urma utilizării 

dispozitivelor medicale (cateter venos central), precum si infecţiile de situs chirurgical. 

Unităţi de specialitate care implementează programul la nivelul judeţului Mureş: 

Spitalul  Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş – 114 cazuri 

Spitalul  Clinic Judeţean Mureş – 119 cazuri 

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş – cuprins în 

program doar pentru activitatea de screening 

Datele din fişele infecţiilor asociate şi a tulpinilor microbiene responsabile de infecţii 

invazive primite sunt verificate si validate lunar la nivelul Compatimentului 

Epidemiologie;  

Lunar, baza de date completată (infecţii asociate, fişele de supraveghere a tulpinilor 

microbiene care determină infecţii invazive) şi trimestrial rapoartele de activitate şi 

indicatorii pentru PN I.5 sunt înaintate către CRSP Cluj. 

 

Spitalul  Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş 

 I. Stadiul realizării activităţilor de implementare prevăzute în cadrul  programului:                        

 A. Indicatori fizici: 

A1. Numar de persoane participante la cursul de formare profesionala (modul 1) = 2 

A2. Numar de controale interne de calitate ale laboratorului de microbiologie= 2 

A3. Numar de beneficiari ai screeningului active pentru depistarea colonizarii/ infectiilor 

cu germeni cu risc epidemiologic  = 887  

A4. Numar infectii nosocomiale sentinela depistate ( nr total si defalcat pe tip de infectie 

cu rata de incidenta): 114  
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Nr. 

crt. 

Tip infectie Nr. Cazuri 

IN 

Sectia - nr. caz Nr. 

externati 

2017 

Rata de 

incidenta 

% 

1. Septicemii 34 ATI – 21 1.758 1,19 

Neonatologie - 

7 

1.674 0,42 

Obstetrica 

Ginecologie - 1 

1.824 0,05 

Medicala II - 1 915 0,11 

Neurologie I - 

1 

2.194 0,04 

Pediatrie - 2 952 0,21 

Nefrologie -1  196 0,25 

   Total 9.513 0,35 

2. Pneumonii 

nosocomiale (PN) 

33 ATI - 29 1.758 1,65 

Neonatologie - 

2 

1.674 0,12 

Neurochirurgie 

- 1 

1.201 0,08 

Neurologie I - 

1 

2.194 0,04 

   Total  6.827 0,48 

3. Infectii urinare 

(UTI) 

18 ATI - 8 1.758 0,45 

Nefrologie – 2 196 0,51 

Neurologie I - 

4 

2.194 0,18 

Neurochirurgie 

- 1 

1.201 0,08 



25 

 
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ - RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 

2017 
 

 

Ortopedie - 2 2.580 0,08 

Obstetrica-

Ginecologie - 1 

1.824 0,05 

   Total  11.978 0,20 

4. Infectii de situs 

chirurgical 

26 Ortopedie - 12 2.580 0,46 

Chirurgie 

generala I - 3 

2.018 0,14 

Chirurgie 

generala II - 3 

1.415 0,21 

Chirurgie 

Plastica - 1 

164 0,60 

Neurochirurgie 

- 3 

1.201 0, 25 

Obstetrica -

Ginecologie - 3 

1.824 0,16 

Chirurgie 

pediatrica -1 

450 0,22 

   Total 9.652 0,27 

5.  Infecții asociate 

cateterului venos 

central 

3 ATI - 2 1.758 0,11 

Pediatrie - 1 952 0,10 

   Total 2.710 0,11 

 

 

Distributia cazurilor pe secții, este următoarea: 

 

Nr. 

Crt. 

Profil sectie Nr. cazuri Nr. externati Rata de 

incidenta % 

1. ATI 60 1.758 3,41 

2.  Chirurgicale 32 9.652 0,33 
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3. Alte sectii (Neonatologie, 

Pediatrie,Neurologie I, 

Medicala II,  Nefrologie) 

22 5.931 0,37 

 TOTAL 114 17.341 0,66 

 

Alte secții unde s-au înregistrat infecții nosocomiale sentinelă: 

Nr.crt ID sectie Specialitatea Nr. paturi Nr. externati Nr. Zile 

pacient 

1 Neonatologie  medicala 65 1.674 11868 

2 Neurologie I medicala 70 2.194 16898 

3 Medicala II medicala 45 915 7296 

4 Pediatrie medicala 39 952 5632 

5 Nefrologie medicala 10 196 1336 

 

A5. Numar IN investigate cu laboratorul = 114 (100%) 

A6. Numar tulpini microbiene care determina infectii invazive caracterizate din punct de 

vedere al rezistentei la antibiotice, depistate in sistem sentinela = 181    

Spitalul  Clinic Judeţean Mureş 

Stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul programului:  

Indicatori fizici:  

A1. număr de persoane participante la cursul de formare profesională  = 1 

A2. număr infecții asociate asistenței medicale depistate  in sistem sentinelă: 119 

A3. nr. IAAM investigate cu laboratorul: 119 (100%) 

La cele 119 de cazuri de infectii asociate asistentei medicale s-au depistat 172 de tulpini 

microbiene. 

A4. număr de tulpini microbiene care determină infecţii invazive caracterizate din punctul 

de vedere al rezistenţei la antibiotice, depistate în sistem sentinelă= 172 

A5. număr de beneficiari ai screeningului activ pentru depistarea colonizării/ infecțiilor cu 

germeni cu risc epidemiologic = 2000 bolnavi 

A6. Numar controale interne de laborator: 8 
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In trimestrul III 2017 au fost completate, raportate  și transmise la INSP un număr de 651 

chestionare în cadrul studiului de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței 

medicale și a consumului de antibiotice din spital. 

 

Nr.Crt. Tip infecţie Nr. 

Cazuri 

IN 

Sectia-nr.caz Nr. 

Externati 

trim. III 

Rata de 

incidenta 

% 

1 Pneumonii 

nosocomiale (PN) 

47 ATI-46 5.264 0,87% 

Medicina Muncii-1 461 0,21% 

2 Septicemii 17 ATI-9 5.264 0,17% 

Boli infectioase II-1 1.251 0,08% 

Neonatologie-ATI-3 1.720 0,17% 

Urologie-1 2.948 0,03% 

Neonatologie-2 1.553 0,12% 

Cardiologie-1 1.097 0,09% 

3 Infectie de tract 

urinar (ITU) 

22 Urologie-17 2.948 0,57% 

Boli Infectioase II- 1 1.251 0,07% 

Cardiologie-1 1.097 0,09% 

Boli Infectioase I-2 1.669 0,12% 

ATI-1 5.264 0,02% 

4 Infectii de situs 

chirurgical 

    33 Chirurgie Generala- 8 2.629 0,3% 

Ortop.-Traumat. - 1 1.854  0,05% 

ATI-22 5.264 0,41% 

Urologie- 1 2.948 0,03% 

Chirurgie plastica-1 152 0,65% 
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Distribuția cazurilor pe secții, este următoarea: 

 

Nr. 

Crt. 

Profil sectie Nr. cazuri Nr. externati Rata de 

incidenta % 

1. ATI 78 5.264 1,48% 

2. Chirurgie gen. 8 2.629 0,30% 

4. Urologie 19 2.948 0,64% 

5. Medicina Muncii 1 461 0,21 % 

6. Ortop.-Traumat. 1 1.854 0,05% 

7. Neonatologie 2 1.553 0,12% 

8. Chirurgie plastica 1 152 0,65% 

9. Cardiologie 2 1.097 0,18% 

10. Boli infectioase II 2 1.251 0,15% 

11. Nonatologie - ATI 3 1.720 0,17% 

12. Boli infectioase I 2 1.669 0,12% 

 TOTAL 119 20.598 0,57% 

 

Indicatori de eficiență: 

B1. cost mediu estimat/depistare infectie asociata asistentei medicale : 112,5 lei 

B2. cost mediu estimat/ actiune de investigare microbiologica a infectiei cu laboratorul: 

81,25 lei 

B3. cost mediu estimat/ actiune confirmare de tulpina si caracterizare a antibiotipului: 

99,93 lei 

Indicatori de rezultat: 

rata de incidenta pentru infectiile asociate asistentei medicale depistate in sistem de 

sentinela: 0,57% 

procent de tulpini microbiene care determina infectii invazive  caracterizate din punct de 

vedere al rezistentei microbiene in intreaga unitate sanitara: 100% 
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Motivatia pentru care nu au fost indeplinite activitatile specifice  

Având în vedere Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru 

anul 2017-2018, rata de incidență a infecțiilor asociate asistenței medicale pe unitatea 

sanitară este de 0,57%,  datorita faptului că în program se raportează anumite infecții, 

conform Metodologiei, rata de incidență a acestora depistate în sistem sentinelă este sub 

cel prevăzut în Normele tehnice. 

 

Propuneri de imbunătățire a activităților și evaluarea impactului  

Colaborare si informare in timp util a datelor privind Programul National de Supraveghere 

si Control al Infectiilor asociate asistentei medicale din partea forurilor iererhice 

superioare 

Participarea personalului medico-sanitar implicat in implementarea programului national 

la sesiuni de instruire pe tema cerintelor programului, organizate de specialisti in domeniu 

Definirea indicatorilor de eficienta si a cheltuielilor care compun consumul pe fiecare 

indicator pentru uniformitatea datelor raportate 

 

 Analiza comparativă a costurilor medii realizate raportate la costurile medii propuse la 

nivel național: 

-costul mediu/persoana formata in domeniul controlului infectiilor asociate asistentei 

medicale si al utilizarii prudente a antibioticelor: 255 lei 

-costul mediu estimat/actiune de depistare, investigare microbiologica si caracterizarea 

rezistentei microbiene a infectiilor asociata asistentei medicale: 154,44 lei 

 -costul mediu estimat/ depistare infectie asociata asistentei medicale : 0 lei, este mai mic 

decat cel estimat in norme de 40 lei, avand in vedere ca nu s-au aprobat cheltuieli 

-costul mediu estimat/ actiune de investigare microbiologica a infectiei cu laboratorul a 

fost de 83,06 lei  

-costul mediu estimat/ actiune confirmare de tulpina si caracterizare a antibiotipului: 95,94 

lei, este mai mic decat cel estimat in norme de 100 lei 

- costul mediu estimat/actiune de depistare, investigare microbiologica si caracterizarea 

rezistentei microbiene a infectiilor asociata asistentei medicale este mai mic decat cel 
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specificat in norme, deoarece nu am avut suficiente fonduri din “Programul National de 

supraveghere si control al infectiilor nosocomioale si monitorizare a utilizarii 

antibioticelor si a antibiotico-rezistentei”, restul costurilor au fost acoperite din fondul 

spitalului. 

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş 

Obiective: 

 Supravegherea infecţiilor asociate asistenţei medicale depistate în Institutul de Urgenţă 

pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş, utilizând definiţiile de caz UE,  

În vederea atingerii obiectivelor s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

- Asigurarea realizării activităţilor de supraveghere şi control al infecţiilor asociate 

asistenţei medicale la nivelul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi 

Transplant Tg. Mureş. 

- Realizarea studiului de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi 

a consumului de antibiotice din Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi 

Transplant Tg. Mureş. 

-  Număr infecţii asociate asistenţei medicale depistate: 38 cazuri, toate cazurile au fost 

investigate cu laboratorul (100 %) . Rata de incidenta a fost de 0,55%. 

- In trimestrul III 2017 au fost completate, raportate  și transmise la INSP un număr de 107 

chestionare în cadrul studiului de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței 

medicale și a consumului de antibiotice din spital. 

 

ACCIDENTE POST EXPUNERE LA PRODUSE BIOLOGICE LA PERSONALUL 

MEDICO-SANITAR 

 

În anul 2017 au fost înregistrate/raportate 162 cazuri de accidente post expunere la 

produse biologice la personalul medico-sanitar: 

Unitatea sanitară Trim I Trim II Trim III Trim 

IV 

Total  

spitale 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  

Tg.Mureş  

24 32 16 27 99 
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Spitalul Clinic Judeţean Mureş 8 8 7 7 30 

Institutul de Urgenţă pentru Boli  

Cardiovasculare şi Transplant 

6 2 3 1 12 

Spitalul Municipal Sighişoara 3 2 2 0 7 

Spitalul Orasenesc ”Dr. Valer Russu”  

Ludus 

0 1 0 1 2 

Spitalul Municipal ”Eugen Nicoara”  

Reghin 

1 1 1 0 3 

Spitalul Municipal “Dr. Gh. 

Marinescu” T-veni 

0 3 0 0 3 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş 0 0 0 3 3 

Centrul Medical PULS 2 0 0 0 2 

Centrul de dializă AVITUM 1 0 0 0 1 

TOTAL 45 49 29 39 162 

 

 Cazurile au fost înregistrate în evidenţele SSCIN ale spitalelor, s-a aplicat 

profilaxie post-expunere, s-a recoltat sange pentru efectuarea de examene serologice si 

unde a fost cazul s-a revaccinat/inceput vaccinarea antihepatita B. 

 

SUPRAVEGHEREA A INFECŢIEI CU CLOSTRIDIUM DIFFICILE (ICD) 

  

Supravegherea epidemiologică pasivă a ICD -  populaţia ţintă reprezentată de toţi pacienţii 

internaţi în unităţile sanitare publice şi private din judeţul Mureş a constat în:  

-  identificarea şi investigarea etiologică a tuturor cazurilor clinice de boală diareică  

acută compatibile, conform definiţiilor clinice de caz, cu ICD, 

- raportarea saptamânală şi lunară de către spitale a tuturor cazurilor de ICD 

(suspecte/confirmate), indiferent de secţie sau de durata spitalizării, 

- completarea de catre DSP Mures a Fişelor A primite din unităţi cu codul de caz / judeţ şi 

validarea cazurilor raportate de ICD prin încadrarea în clasificarea cazului. 

- raportarea saptamânală a cazurilor suspecte/confirmate la ISP-CNSCBT Bucureşti 
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- introducerea lunară a Fişelor A primite si validate în programul Epi Info si transmiterea 

în format electronic a bazei de date la CRSP Cluj. 

 

În anul 2017 au fost înregistrate/raportate/investigate 326 cazuri de infecţie cu Clostridium 

dificile: 

Unitatea sanitară Nr. cazuri raportate 

Trim I Trim II Trim III Trim 

IV 

Total 

spitale 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  

Tg. Mureş  

16 26 10 19 71 

Spitalul Clinic Judeţean Mureş 32 46 44 35 157 

Institutul de Urgenţă pentru Boli 

Cardiovasculare şi Transplant 

4 2 0 3 9 

Spitalul Municipal ”Eugen Nicoara”  

Reghin 

13 2 1 9 25 

Spitalul Orasenesc ”Dr. Valer 

Russu” Ludus 

8 16 9 2 35 

Spitalul Municipal “Dr. Gh. 

Marinescu” T-veni 

6 8 1 4 19 

Spitalul Municipal Sighişoara 3 2 1 2 8 

Spital NOVA VITA HOSPITAL 1 0 0 0 1 

Spital CC Iliescu Bucureşti / 

SCJUM 

0  1 0 0 1 

TOTAL 83 103 66 74 326 

 

Activități de avizare și autorizare a unităților sanitare 

În  anul 2017 la Compartimentul  Epidemiologie au fost primite 340 dosare care au fost  

rezolvate după cum urmează : 

-1 ASF eliberat cu declaraţie pe propria răspundere 



33 

 
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ - RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 

2017 
 

 

-165 ASF eliberate pe baza studierii documentaţiei şi evaluării obiectivului  

- 69 notificări asistență de specialitate din care 16 proiecte cu fonduri europene 

- 88 ASF anulate la cerere  

- 14 vize sanitare anuale  

- 3 negaţii. 

 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR 

DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ (P.N. II) 

 

 Obiectiv: 

 Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de 

risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă 

IGIENA MEDIULUI 

 

1) Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate  

factorilor de risc din mediul de viaţă 

1.1. Activităţi: 

1.1.1. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena apei:  

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

aprovizionare mari; 

1.1.1.2. Evaluarea calităţii apei de îmbăiere; 

1.1.1.3. Supravegherea calităţii apei de fântână şi a apei arteziene de utilizare publică; 

1.1.1.4. Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale naturale sau 

decât apele de izvor; 

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

aprovizionare  mici; 

1.1.1.6. Program de comparări interlaboratoare în domeniul calităţii apei potabile. 

1.1.2. Protejarea sănătaţii publice în relaţie cu igiena aerului: evaluarea impactului 

asupra sănătăţii a poluanţilor din aerul ambient în mediul urban şi a aerului interior în 

instituţii publice; 

1.1.3. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu expunerea la contaminaţi chimici: 
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1.1.3.1. Supravegherea produselor cosmetice în relatie cu sănătatea umană; 

1.1.3.2. Monitorizarea intoxicaţiilor acute accidentale cu monoxid de carbon, băuturi 

alcoolice, ciuperci sau alte produse care nu se încadrează în categoria produselor chimice; 

1.1.3.3. Supravegherea produselor biocide; 

 1.1.4.  Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena habitatului uman: 

 1.1.4.1. Elaborarea criterii de evaluare a riscurilor generate de obiective socio-  

economice asupra stării de sănătate şi de confort a populaţiei; 

 1.1.4.2. Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea   

medicală. 

 

Activităţi realizate  

1.1. Activităţi 

1.1.1. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena apei  

 

1.1.1.1. Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele 

de aprovizionare mari: 

În urma solicitării Comisiei Europene privind procesul de monitorizare a apei 

potabile referitoare la completarea Raportului Naţional 2016, în decursul lunii ianuarie s-a 

finalizat raportul calităţii apei potabile în judeţul Mureş pentru anul 2016 şi a fost transmis 

către INSP-Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar 

(CNMRMC) - responsabil naţional pentru sinteza anuală - (sistemele de aprovizionare cu 

apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă potabilă 

mai mare de 1.000 m
3
/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane).                 

 În luna aprilie, s-a transmis către Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj, 

situaţia zonelor mari de aprovizionare cu apă potabilă din cadrul Sistemului de Alimentare 

cu Apă Tîrgu Mureş, pentru determinarea Carbonului Organic Total.    

    În luna mai, s-a transmis la Ministerul Sănătăţii situaţia privind autorizaţiile 

sanitare de funcţionare pentru sistemele de producţie şi /sau distribuţie a apei potabile din 

judeţul Mureş. 
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  În luna iulie, s-a afişat pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş‚ Raportul 

„Apa  Potabilă Distribuită prin Sistem Centralizat  în judeţul Mureş, pentru anii  2014 – 

2015 – 2016”. 

În luna decembrie s-au recoltat şi s-au transmis la Centrul Regional de Sănătate 

Publică Cluj, 4 probe de apă din sistemul centralizat din judeţul Mureş, pentru 

determinarea Carbonului Organic Total (COT), conform metodologiei. 

      În decursul anului 2017, în cadrul activităţii de supraveghere a calităţii apei 

potabile asigurată prin sistem centralizat – monitorizare de audit:  

- s-au recoltat: 815 probe bacteriologice, din care s-au efectuat  2492 analize,  32 

analize nu corespund bacteriologic (1,28%), conform Legii nr. 458/2002 (rl.) şi Legii nr. 

311/2004; s-a anunţat producătorul/ distribuitorul de apă pentru luarea măsurilor ce se 

impun, la repetare aceste probe au ieşit corespunzător; 
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- s-au recoltat: 818 probe fizico-chimice, din care s-au efectuat 2433 analize, 507 

de analize nu corespund din punct de vedere fizico-chimic (20,83%), conform Legii nr. 

458/2002 (rl.) şi Legii nr. 311/2004. Majoritatea probelor nu s-au încadrat în limita 

prevăzută de legislaţie pentru parametrul Clor rezidual liber/total; s-a anunţat 

producătorul/ distribuitorul de apă pentru luarea măsurilor ce se impun. 
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1.1.1.3. Supravegherea calităţii apei de fântână şi a apei arteziene de utilizare 

publică: 

În trimestrul I 2017, s-a înregistrat 1 caz de îmbolnăvire de methemoglobinemie 

acută infantilă generată de apa de fântână, din satul Şaeş, comuna Apold. Fişa de 

înregistrare  a cazului a fost transmisă online la Registrul Naţional de Sănătate şi Mediu - 

ReSanMed şi raportarea s-a înaintat  la Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi, care 

este responsabilul naţional pentru sinteza anuală. 

Conform metodologiei “Supravegherea calităţii apei de fântână şi a apei arteziene 

de utilizare publică”, s-au întocmit şi s-au transmis la Centrul Regional de Sănătate 

Publică Iaşi, fiind responsabil naţional, 62 Fişe de raportare (reprezentând 62 

izvoare/fântâni publice) pe baza buletinelor de analiză, care conţin  următoarele informaţii 

generale ale punctului de recoltare: localizarea geografică a sursei (fântână publică/sursă 

arteziană), coordonate GPS: longitudine/latitudine, tipul sursei: fântână publică/sursă 

arteziană, număr de persoane care utilizează sursa, potenţiale surse de poluare ale 

freaticului în apropierea surselor arteziene si conditii igienico-sanitare ale fântânilor 

(conform HG nr. 974/2004 completată şi modificată de HG nr. 342/2013). 
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1.1.1.5. Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în 

zonele de aprovizionare  mici:   

    La începutul anului 2017, s-a transmis la Centrul Regional de Sănătate Publică 

Cluj Anexa I  „Macheta pentru culegerea de date necesare pentru întocmirea raportului 

naţional privind aprovizionările mici de apă potabilă/2016” (Macheta constă dintr-o serie 

de tabele în format xls. concepute pentru a corespunde cerinţelor de raportare la Comisia 

Europeană). 

    La sfârşitul lunii ianuarie, s-a transmis în format electronic la MS-INSP-Centrul de 

Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, macheta de raportare către Comisia 

Europeană  a datelor privind calitatea apei potabile distribuită în sistem centralizat în 

Zonele mici de aprovizionare cu apă. mici (ZAP mici sunt acele zone de aprovizionare cu 

apă potabilă acoperite de Directiva 98/83 CE care furnizează un volum de apă cuprins 

între 10–1000 de apă m
3
/zi); împărţirea lor  în 3 categorii s-a făcut în funcţie de volumul 

de apă furnizat în m 
3
pe zi, în vederea stabilirii calendarului de recoltare a probelor şi de 

aducere spre analiză, astfel: 

- CAT  1  - ZAP unde se furnizează 10 m 
3 

/zi sau mai mult dar mai puţin de 100 m 
3
/zi, 

- CAT  2  - ZAP unde se furnizează 100 m 
3 

/zi  sau mai mult dar mai puţin de 400 m 
3 

/zi,   

- CAT 3 - ZAP unde se furnizează 400 m 
3 

/zi  sau mai mult dar mai puţin de 1000 m 
3 

/zi.   

          În luna iunie s-au recoltat şi s-au transmis la Centrul Regional de Sănătate Publică 

Cluj, 5 probe de apă din sistemul centralizat din judeţul Mureş (Band, Gurghiu, Glăjărie, 

Orşova, Iclănzel) pentru determinarea Hidrocarburilor Aromatice Policiclice, conform 

metodologiei. 

  În luna iulie s-au recoltat şi s-au transmis la Centrul Regional de Sănătate Publică 

Mureş, 6 probe de apă din sistemul centralizat din judeţul Mureş (Cheţani, Band, Gurghiu, 

Glăjărie, Orşova, Iclănzel) pentru determinarea Compuşilor organici volatili, conform 

metodologiei. 

  În decursul anului 2017,  în cadrul activităţii de supraveghere a calităţii apei 

potabile asigurată prin sistem centralizat Zap-urile mici (CAT 1, CAT 2, CAT 3) – 

monitorizare de audit: 
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- s-au recoltat 176 probe bacteriologice din care s-au efectuat 798 analize, 21 analize 

nu corespunde bacteriologic (2,63%); 
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- s-au recoltat 171 probe fizico-chimice  din care s-au efectuat 817 analize, 49 analize 

nu corespunde din punct de vedere fizico-chimic (5,99%).  

  S-a anunţat producătorul/ distribuitorul de apă pentru luarea măsurilor ce se impun. 
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1.1.1.6. Program de comparări interlaboratoare în domeniul calităţii apei potabile: 

Activitate desfăşurată în trim. IV, de către Laboratorul de Diagnostic şi Investigare 

în Sănătate Publică/ Compartiment Chimie Sanitară, parametrii analizaţi: Aluminiu, 
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Cadmiu, Cupru, Fier, Mangan, Plumb, sunt conform cu cerinţele Institutului Naţional de 

Sănătate Publică /Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar 

(INSP/CNMRMC). 

 

 1.1.2. Protejarea sănătaţii publice în relaţie cu igiena aerului:  

1.1.2.1.Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor din aerul ambient în 

mediul urban şi a aerului interior în instituţii publice: 

Pentru evaluarea aerului ambiant (Exterior) metodologia cuprinde: anexa A (date 

de poluare) şi anexa B (date de sănătate – pentru oraş capitală de judeţ/Tg. Mureş), cu  

referire la anul 2016. Anexele s-au completat de către Compartimentul de Evaluare Factori 

de Risc din Mediul de Viaţă şi Muncă/ Igiena Mediului  în  colaborare cu Compartimentul 

de Statistică medicală DSP Mureş şi cu Agenţia de Protecţia Mediului Mureş. Datele 

solicitate în anexele metodologiei s-au raportat în luna februarie 2017 la Institutul 

Naţional de Sănătate Publică Bucureşti - Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din 

Mediul Comunitar (CNMRMC). 

 

1.1.2.2. Impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii populaţiei. 

 În  luna februarie 2017, s-a întocmit fişa judeţului conform metodologiei, cu date 

din anul 2016 şi s-a transmis la INSP- CNMRMC.  

 

1.1.3. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu expunerea la contaminaţi chimici: 

1.1.3.1. Supravegherea produselor cosmetice în relatie cu sănătatea umană: 

            În decursul trimestrului I 2017, au fost inspectate de către personalul de la 

Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Mureş (conform metodologiei), un 

număr de 64 produse cosmetice din care:   17 creme, emulsii, loţiuni şi uleiuri pentru 

piele,  5 săpunuri, 2 preparate pentru baie şi duş, 3 parfumuri, 30 produse pentru îngrijirea 

părului, 1 produs pentru după ras, 4 produse pentru îngrijirea unghiilor, 2 produse pentru 

decorarea unghiilor. Toate produsele  cosmetice inspectate respectă prevederile legii în 

vigoare. 

În trimestrul II, au fost inspectate 3 produse cosmetice: 2 produse vopsele de păr,  1 

produs loţiune de corp, de către personalul de la Serviciul Control în Sănătate Publică din 
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cadrul DSP Mureş şi personalul desemnat din cadrul Biroului Igiena Mediului a prelevat 2 

produse cosmetice pentru determinarea calitativă şi cantitativă a parabenilor din creme şi 

loţiuni; acestea au fost transmise la Direcţia de Sănătate Publică Buzău, conform 

metodologiei. 

       În trimestrul III, personalul desemnat din cadrul Biroului Igiena Mediului a 

prelevat 3 produse cosmetice pentru determinarea  indicatorilor microbiologici - produse 

de machiaj şi anume: tuş ploape, fard de ochi,  rujuri; acestea au fost trimise la Direcţia de 

Sănătate Publică Buzău, Direcţia de Sănătate Publică Vîlcea, Centrul Regional de Sănătate 

Publică Iaşi,  conform metodologiei. 

 

Monitorizarea intoxicaţiilor acute neprofesionale cu produse chimice: 

Activitate ce s-a realizat în trimestrul I de către personalul de la Laboratorul de 

Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică din cadrul DSP Mureş (conform 

metodologiei). Au fost declarate un număr de 4 cazuri de  intoxicaţii acute neprofesionale 

cu produse chimice, din care a rezultat 1 deces.  

 

1.1.3.2. Monitorizarea intoxicaţiilor acute accidentale cu monoxid de carbon, băuturi 

alcoolice, ciuperci sau alte produse care nu se încadrează în categoria produselor 

chimice: 

În anul 2017, conform metodologiei, s-au centralizat şi transmis la Centrul 

Regional de Sănătate Publică Iaşi (responsabil naţional) în format electronic un nr. de 331 

de fişe (cazuri) privind intoxicaţiile menţionate mai sus, primite de la  unităţile medicale şi 

a serviciilor de medicină legală, informarile cu privire la existenţa acestor cazuri de 

intoxicaţie şi decese. 

 

1.1.3.3. Supravegherea produselor biocide: 

Se realizează de către personalul de la Serviciul Control în Sănătate Publică din 

cadrul DSP Mureş (conform metodologiei). Au fost inspectate în decursul trimestrului I 

2017 un număr 23 de produse biocide. 
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1.1.4.  Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena habitatului uman: 

1.1.4.1. Elaborarea criterii de evaluare a riscurilor generate de obiective socio-

economice asupra stării de sănătate şi de confort a populaţiei: 

S-a completat şi s-a transmis la INSP/CNMRMC, Chestionarul “Privind evaluarea 

riscurilor asupra populaţiei pentru proiecte noi sau de modernizare a celor existente”, 

conform metodologiei .   

 

1.1.4.2. Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea 

medicală: 

În luna ianuarie, s-a întocmit Raportul pe anul 2016, privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activitatea medicală a unităţilor sanitare cu paturi din sistemul public şi privat 

precum şi de la  Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş, Centrul Regional de Transfuzie 

Sanguină Mureş, Institutul de Medicină Legală Tg.Mureş, Centre de dializă, din judeţul 

Mureş şi s-a trasnsmis la Centrul Regional de Sănătate Publică Mureş (CRSP), conform 

metodologiei.  

În cadrul activităţii de monitorizare a sistemului  de gestionare a deşeurilor 

rezultate din activitatea medicală, conform Ordinului ministrului sănătăţii. nr.1226/2012 

„pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi 

medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind 

deşeurile rezultate din activităţi medicale” unităţile sanitare din  judeţul Mureş transmit 

lunar datele referitoare la gestionarea deşeurilor medicale conform tabelului 5.2, care sunt 

centralizate de personalul Biroului Igiena Mediului conform tabelului 5.3 şi  transmise 

trimestrial la CRSP Mureş. 

Alte activităţi: 

  

1.  În anul 2017 s-a urmărit calitatea apei izvoarelor şi fântânilor publice, astfel: 

- s-au recoltat  385 probe bacteriologice din care s-au efectuat 1.425 analize, 240 

analize nu corespund bacteriologic (16,84%);  
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- s-au recoltat 238  probe fizico-chimice din care s-au efectuat 1.331 analize, 

114 analize nu corespund din punct de vedere fizico-chimic (8,56%).  
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În cazul în care apa nu a corespuns valorilor cuprinse în Legea nr. 458/2002 (rl.) şi 

Legea nr. 311/2004, au fost înştiinţate primăriile locale pentru montarea de tăbliţe 

avertizoare pentru populaţia care utilizează aceste surse de apă. 
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 2. În luna iulie s-a transmis către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, Raportul 

anual privind starea mediului în judeţul Mureş pe anul 2016, “Mediul urban, sănătatea şi 

calitatea vieţii”. 

3. În decursul anului 2017, au fost instruite 22 de cadre medicale responsabile cu 

gestionarea deşeurilor medicale din cadrul unităţilor sanitare, conform Ordinului ministrului 

sănătăţii nr. 1226/2012, „pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 

naţională de date privind deşurile rezultate din activităţile medicale”, Art. 54, de către 

personalul mediu sanitar din cadrul Biroului Igiena Mediului. 

4. În anul 2017, s-au încheiat şi vizat juridic 26 contracte de prestări servicii 

medico-sanitare cu producătorii/distribuitorii de apă potabilă şi 54 contracte apă izvoare şi 

fântâni publice din judeţul Mureş. 

            5. Conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1030 din 2009 modificat şi completat 

cu. Ordinele ministrului sănătăţii nr. 251 şi 1185  din 2012  „privind aprobarea procedurilor 

de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru 

funcţionarera obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a 

populaţiei”, activităţile  realizate în anul 2017, au fost următoarele: 

-  821 asistenţa de specialitate de sănătate publică pentru diferite obiective de pe raza 

judeţului Mureş (din totalul de  1044 = 78,63%); 

-  36  autorizaţii sanitare în baza referatului de evaluare (din totalul de 204 = 17,64%); 

-  13 vize anuale la autorizaţia sanitară cu evaluare (din totalul de 40 = 32,50%); 

-  149 notificări privind certificarea conformităţii la normele de igienă şi sănătate publică (din 

totalul de 588 = 25,34%); 

- 51 negaţii pentru proiecte şi activităţi prin programul FEADR (din totalul de 180 = 

28,33%); 

- 19 autorizaţii sanitare în baza declaraţiei pe proprie răspundere (din totalul de 184 = 

10,32%);  

-  4 avize sanitare pentru transportul cadavrelor umane (din totalul de  4 = 100%). 



44 

 
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ - RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 

2017 
 

 

 

Situaţia dosarelor intrate la Compartimentul  Avize şi Autorizări şi 

finalizate de Igiena Mediului 
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LABORATOR IGIENA RADIAŢIILOR 

2) Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate  

radiaţiilor ionizante 

2.1 Activităţi :  

2.1.1. Radioprotecţia în expunerea medicală la radiaţii ionizante  

2.1.1.1. Monitorizarea radioprotecţiei pacientului în expunerea medicală la radiaţii 

ionizante; 

2.1.1.2. Supravegherea expunerii personalului medical la radiaţii ionizante; 

2.1.1.3. Monitorizarea acivitatii de audit clinic al activităţii medicale cu radiaţii 

ionizante  

            2.1.1.4. Informarea şi educarea pentru sănătate în domeniul radiaţiilor ionizante; 

2.1.1.5. Supravegherea nivelirulor de referinţă în diagnostic în expunerile medicale 

la radiaţii ionizante.  

       2.1.2. Protejarea stării de sănătate a populaţiei împotriva expunerii la surse 

naturale  de radiaţii:  

            2.1.2.1. Supravegherea conţinutului radioactiv natural al alimentelor şi al apei 

potabile conform Recomandării 2000/ 473/EUROATOM; 
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            2.1.2.2. Supravegherea conţinutului radioactiv al apelor minerale          

 

        2.1.3. Supravegherea stării de sănătate în relaţie cu radioactivitatea antropică:  

        2.1.3.1. Supravegherea stării de sănătate a populaţiei din jurul obiectivelor nucleare 

 

Activităţi realizate 

   2.1.1.1. Monitorizarea radioprotecţiei pacientului în expunerea medicală la 

radiaţii ionizante: având ca scop reducerea riscului asociat expunerilor medicale la 

radiaţii ionizante, prin optimizarea calităţii actului radiologic s-au centralizat şi raportat 

datele privind expunerile medicale la radiaţii ionizante din 105 unităţi medicale de pe 

teritoriul judeţului Mureş şi  33 unităţi medicale de pe teritoriul judeţului Bistriţa Năsăud. 

  2.1.1.2. Supravegherea a  expunerii personalului medical la radiatii ionizante: 

având ca scop reducerea riscului asociat expunerii profesionale la radiatii ionizante a 

personalului expus profesional s-a actualizat evidenţa expuşilor profesional la radiaţii 

ionizante din unităţile radiologice: 670 în judeţul Mureş şi 124 în judeţul Bistriţa Năsăud, 

s-a verificat efectuarea controlul individual fotodozimetric şi a controlului medical 

periodic pentru unităţile din judeţele Mureş şi Bistriţa-Năsăud. Cu ocazia celor  138 

controale efectuate în unităţile respective s-au făcut 2116 determinări radiodozimetrice în 

punctele de determinare stabilite în procedura de autorizare a unităţilor.   

            2.1.1.5. Supravegherea nivelirulor de referinţă în diagnostic în expunerile 

medicale la radiaţii ionizante:  

     S-au colectat şi raportat trimestrial la INSP Bucureşti datele privind expunerile 

medicale la radiaţii ionizante conform Ord. MSP nr.1255/2016 pentru un număr de 116 

instalaţii radiologice din judeţelul Mureş şi 34 instalaţii radiologice din judeţul Bistriţa 

Năsăud. 

    2.1.2.1. Supravegherea conţinutului radioactiv natural al alimentelor şi al apei 

potabile conform Recomandării 2000/ 473/EUROATOM: 

     S-au recoltat 64 probe de apă din judeţele Mureş şi Bistriţa Năsăud la care s-au 

efectuat 64 determinări alfa globale şi 64 determinări beta globale, 18 determinări de 
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radon. S-a recoltat 1 proba de aliment la care s-au efectuat 1 determinare alfa globala si 1 

determinare beta globala. 

         2.1.2.2. Supravegherea conţinutului radioactiv al apelor minerale: 

           S-a recoltat o probă de apă minerală, şi s-a trimis Laboratorului de Igiena 

Radiaţiilor Cluj Napoca pentru analiză.  

 Alte activităţii: 

1. În cadrul programului GERMON s-au efectuat 251 de determinări ale debitului 

dozei absorbite în aer a radiaţiei gama la 1 m de sol. 

2. La solicitarea terţilor: 

- în judeţul Mureş, s-au eliberat 11 avize sanitare, astfel: 2 avize sanitare de 

transport,  9 avize sanitare de amplasare-construcţie,  27 autorizaţii sanitare de utilizare-

funcţionare, 43 vize anuale şi 3 note de constatare in urma expertizării unităţilor 

radiologice . In cadrul acestor activităţi s-au elaborat 102  referate de evaluare; 

- în judeţul Bistriţa Năsăud, 10 autorizaţii sanitare de utilizare-funcţionare, 13 vize 

anuale şi 1 notă de constatare in urma expertizării unităţilor radiologice . In cadrul acestor 

activităţi s-au elaborat  22 referate de evaluare. 

 

MEDICINA MUNCII 

3) Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate  

factori de risc din mediul de muncă  

1.  Expunerea profesională la radiaţii ionizante si neionizante;  

2. Supravegherea respectării cerinţelor minime legislative privind sănătatea si 

securitatea în munca a lucrătorilor expuşi la riscuri generate de vibraţii; 

           3. Evaluarea expunerilor profesionale la tricloroetilenă şi tetracloroetilenă 

(percloretilena) ; 

           4. Riscul contractării tuberculozei pulmonare (ca boală profesională) la 

personalul angajat în unităţile medicale din România; 

          5. Elaborarea modelului de Raport medicina muncii ca instrument de colectare 

standardizată a datelor privind sănătatea lucrătorilor ; 
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          6. Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical 

prin boală profesională. 

          7. Activităţi la solicitarea terţilor: efectuarea analizelor fizico-chimice şi 

toxicologice, evaluarea expunerii la zgomot, expertizarea locurilor de munca la 

cererea unor beneficiari (conditii speciale sau conditii deosebite)  

 

 1. Expunerea profesională la radiaţii ionizante si neionizante 

            A. S-a actualizat evidenţa expuşilor la radiaţii ionizante,  pe anul 2017, în 55 de 

unităţi, din care: medico-sanitare - 51 şi industriale - 4, identificându-se 456 expuşi la 

radiaţii ionizante. 

  Totodată au fost solicitate datele medicale, privind aptitudinea angajaţilor expuşi la 

radiaţii ionizante.  

              B. În vederea identificarii tipurilor de expunere la câmpuri electromagnetice şi 

pentru a raliza o Evidenţă a expuşilor profesional şi a locurilor de muncă, conform HG 

520/2016, s-au colectat datele solicitate. 

Au fost identificate 7 unităţi cu expunere profesională: 5 industriale (zincare 

electrolitică, sudură dielectrică şi vopsitorie în câmp electrostatic) şi  2 medicale (RMN), 

cu un număr total de 65 expuşi la radiaţii electromagnetice, înregistrându-se şi    

echipamentele generatoare de câmpuri electromagnetice; 

După colectarea şi completarea datelor, machetele în format electronic au fost 

expediate INSPB, CRSP Bucureşti.  

         2. Supravegherea respectării cerinţelor minime legislative privind sănătatea si        

securitatea în munca a lucrătorilor expuşi la riscuri generate de vibraţii 

              În conformitate cu metodologia transmisă de CRSP Bucureşti,  s-a efectuat 

deplasarea în 12 obiective din judeţ, s-a înmânat unui reprezentant al unităţii luate în 

supraveghere Formularul de raportare a datelor  de la agenţii economici (ANEXA nr.1), 

pentru a fi completat  şi Formularul de raportare a datelor medicale privind lucratorii 

supravegheaţi medical pentru expunerea profesionala la vibraţii (ANEXA nr.2), pentru a fi 

completat de către medicul de medicina muncii care deserveşte agentul economic, cuprins 

în supraveghere. 
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Conform formularului ANEXA nr.2, numărul de lucrători aflaţi în supraveghere 

pentru expunerea la vibraţii în perioada 2015-2017, se prezintă astfel: 

- sistemul mână braţ: 3592 expuşi 

- întreg corpul: 302 expuşi 

Chestionarele au fost colectate după completare şi expediate INSPB, CRSP 

Bucureşti.  

       3. Evaluarea expunerilor profesionale la tricloroetilenă  şi tetracloroetilenă 

(percloretilena) 

S-a urmărit cunoaşterea şi supravegherea expunerii profesionale şi a efectelor 

potenţiale ale prezenţei tricloroetilenei si/sau tetracloroetilenei (percloretilena) în aerul 

zonelor de muncă.  

Au fost identificate 8 unităţi (toate fiind curăţătorii chimice), în care s-a constatat expunerea 

la tetracloroetilenă a 14 persoane.  

Chestionarele completate au fost expediate INSPB, CRSP Bucureşti.  

 4. Riscul contractării tuberculozei pulmonare (ca boală profesională) la 

personalul angajat în unităţile medicale din România 

   În conformitate cu metodologia transmisă de CRSP Iaşi, s-a completat “FIŞA 

UNITĂŢII SANITARE” la 8 unităţi spitaliceşti din judeţ. Concluzionăm că în cele 8 

unităţi sanitare, existentă un număr de 3586 persoane cu expunere la agenţi biologici 

(Mycobacterium tuberculosis), în anul  2017 fiind internaţi un număr de 941  pacienţi cu 

TBC. Menţionăm că în cursul anului 2017 nu s-a declarat nici un caz de îmbolnăvire 

profesională prin expunere la Mycobacterium tuberculosis.  

Datele au fost transmise la INSPB, CRSP Iaşi. 

5. Elaborarea modelului de Raport medicina muncii ca instrument de 

colectare standardizată a datelor privind sănătatea lucrătorilor 

 În vederea analizei periodice a starii de sănătate a populației active profesional, 

respectiv pentru dezvoltarea de noi instrumente de monitorizare a sănătății lucrătorilor, s-

au transmis medicilor de medicina muncii care asigură supravegherea stării de sănătate a 

lucrătorilor din 5 unităţi economice din domenii diferite ( sănătate, industrie constructoare 
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de maşini, producţie ceramică, producţie mobilă, construcţii civile) în vederea completării, 

Formularul Raport anual medicina muncii, în conformitate cu metodologia transmisă.  

După completare Formularele au fost colectate şi expediate INSPB, CRSP 

Bucureşti. 

Programele au fost finalizate, până la termenele specificate în Metodologiile 

transmise. 

6. Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin 

boală profesională 

S-a efectuat documentarea şi cercetarea cazurilor semnalate pentru stabilirea 

caracterului de profesionalitate, în vederea declarării şi înregistrării în Registrul de 

evidenţă a bolilor profesionale la nivel teritorial şi transmiterea fişelor BP2/raport, 

partenerilor instituţionali, conform prevederilor legale.  

În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, s-au  semnalat şi cercetat 91 cazuri de boală 

profesională; în urma cercetării 18 cazuri au fost infirmate şi 73 cazuri de boală 

profesională au fost declarate. 

Morbiditatea prin boală profesională se prezintă astfel: 

- Afecţiunile  prin suprasolicitarea aparatului locomotor, 59 cazuri ( 80,82%), sunt 

reprezentate de  : afecţiuni ale coloanei vertebra – 49 cazuri (discopatie cervicală – 

23, discopatie dorsală-11, discopatie lombară – 15, din care 5 cazuri HDL), 

periartrită scapulo humerală 5 cazuri, sindrom de tunel carpian 4 cazuri, coxartroză 

1 caz 

- Astm bronşic: 4 cazuri, reprezentând 5,50% 

- BPOC: 2 cazuri, reprezentând 2,73% 

- Bronhoalveolită alergică extrinsecă: 2 cazuri, reprezentând 2,73% 

- Fibroză pulmonară: 2 cazuri, reprezentând 2,73% 

- Intoxicaţii cu solvenţi organici: 2 cazuri, reprezentând 2,73% 

- Silicoză: 1 caz, reprezentând 1,38% 

- Dermatită alergică de contact: 1 caz, reprezentând 1,38%. 
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   Incidenţa bolilor profesionale în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, este de 

220,89%000 (la 100.000 expuşi profesional). Incidenţa s-a calculat pentru numărul total de 

persoane expuse profesional de 33.047, aflate în evidenţa compartimentului, la 

01.01.2017, în judeţul Mureş. 

Monitorizarea absenteismului medical prin boală profesională: 

S-a acordat viza pentru 7 certificate de concediu medical prin care s-au eliberat 

111 zile ITM, la 5 bolnavi care au fost declaraţi cu boală profesională în 2017; 

S-a acordat viza pentru 94 certificate de concediu medical prin care s-au eliberat 1489 zile 

ITM, la 42 bolnavi care au fost declaraţi cu boală profesională în anii anteriori. 

7.  Activităţi la solicitarea terţilor: 

- s-a eliberat un Buletin de expertizare a locurilor de muncă, privind reînnoirea avizelor de 

încadrare în condiţii deosebite, conform H.G. nr. 1014/2015, pentru personalul cu 

expunere la agenţi biologici;  

- s-au întocmit 45 referate de evaluare pentru asistenţă de specialitate pentru obiectivele de 

producţie şi de prestări; 

- s-au întocmit 4 negaţii pentru  obiectivele de producţie şi prestări servicii. 

Efectuarea analizelor fizico-chimice şi toxicologice, evaluarea expunerii la zgomot, 

expertizarea locurilor de munca la cererea unor beneficiari (conditii speciale sau conditii 

deosebite) 

- s-au efectuat 99 determinări ale expunerii la zgomot în 98 locuri de muncă din 11 unităţi. 

Interpretarea rezultatelor a evidenţiat că, în 53 locuri de muncă  s-au înregistrat depăşiri 

ale Valorii limită de expunere admisă de legislaţia în vigoare, reprezentând 54,08 %, din 

locurile de muncă investigate; 

- s-au efectuat 12 determinări ale microclimatului în 12 locuri de muncă din 4 unităţi, de 

către Compartimentul de medicina muncii;  

- s-au efectuat 70 determinări toxicologice în 35 locuri de muncă din 12 obiective, din care 

26 determinări ale agenţilor fizico-chimici şi 44 determinări ale agenţilor chimici, de către 

Laboratorul de toxicologie;  
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- 21 analize au fost efectuate pentru determinarea nivelului agenţilor chimici şi fizico-

chimici carcinogeni şi potenţial carcinogeni din atmosfera a 11 locuri de muncă din 2 

obiective. Interpretarea rezultatelor a evidenţiat că 6 determinări prezintă  depăşiri ale 

Valorilor  limită admise. 

 

IGIENA ALIMENTAŢIEI 

4) Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 

alimentari şi de nutriţie 

      4.1. Activităţi 

4.1.1. Evaluarea stării de nutriţie şi a tipului de alimentaţie al populaţiei 

4.1.1.2. Monitorizarea consumului de aditivi alimentari. 

În cadrul acestei activităţi s-a urmărit determinarea cantitativă a grupului de aditivi 

alimentari “E 220-228 Dioxid de sulf – Sulfiţi” (dioxid de sulf liber şi total) din 

bere. În acest scop s-au recoltat 3 probe de bere de la producători autohtoni de pe 

raza judeţului Mureş. S-au completat chestionarele privind firmele producătoare 

precum şi cele privind produsele recoltate. Probele au fost trimise spre analiză la 

CRSP Tg. Mureş, conform metodologiei. Din cele 3 probe analizate, 1 probă a fost 

neconformă. A fost informat Serviciul de Control în Sănătate Publică din cadrul 

DSP Mureş pentru luarea măsurilor legale care se impun, conform competenţelor.  

 

4.1.2. Monitorizarea calităţii şi 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 pentru consumul uman)  

4.1.2.1. Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare; – în cadrul acestui 

program au fost monitorizate unităţile de producţie, depozitare şi distribuţie 

suplimente alimentare,  

s-au catalogat un număr de 44 suplimente alimentare, produse şi/sau distribuite pe 

teritoriul judeţului Mureş, cu  precizări privind conţinutul lor (vitamine, minerale, 
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oligoelemente, alte substanţe biologic-active, aditivi, arome). S-au recoltat 2 probe 

de suplimente alimentare pentru determinări toxicologice (Pb, Cd), Probele au fost 

trimise spre analiză la CRSP Timişoara, conform metodologiei. 

 

4.1.2.2. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii; In vederea realizării acestei 

acţiuni au fost monitorizate un număr de 22 unităţi de desfacere a produselor 

naturiste, care comercializează produse alimentare provenite din import 

(condimente, plante aromatice uscate, ingrediente vegetale uscate, suplimente 

alimentare sub formă de pulbere), verificându-se  un număr de 417 produse.  

S-au recoltat 2 probe de produse alimentare care au fost trimise spre analiză 

la Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară Bucureşti, în vederea 

efectuării testelor de detectare a iradierii, prin fotoluminiscenţă. 

In urma  efectuării testelor de detectare a iradierii, prin fotoluminiscenţă 

rezultatele au fost corespunzătoare (probele nu au fost iradiate). 

 

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

Pentru realizarea acestei acţiuni au fost luate in studiu 2 unităţi de 

depozitare şi comercializare produse alimentare. Au fost catalogate un număr de 44 

alimente cu adaos de vitamine, minerale si alte substanţe, din care 28 sunt 

notificate. Au fost vizate produse alimentare ca: sucurile de fructe şi / sau legume, 

margarine, dulciuri, batoane energizante, cereale. Pentru cele 16 de produse 

alimentare cu adaos de vitamine sau minerale, nenotificate, a fost informat 

Serviciul de Control Sănătate Publică din cadrul DSP Mureş pentru luarea 

măsurilor legale care se impun. Datele colectate şi centralizate conform 

metodologiei au fost trimise la CRSP Timişoara.    

 

4.1.2.4. Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate (AMN);  In cadrul 

acestei activităţi s-a recoltat 1 probă de apă minerală de la sursă (3 alicote) si 1 

probă de apă minerală îmbuteliată (3 alicote).  Probele au fost trimise spre analiză 

la laboratoarele din cadrul DSP Mureş, CRSP Cluj Napoca si CRSP Tg. Mureş 

pentru determinări fizico-chimice, privind puritatea originii apei, de absorbţie 
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atomică şi microbiologice, conform metodologiei.  In urma efectuării 

determinărilor de laborator la un parametru valoarea determinată a depăşit limita 

maximă admisă de legislaţia în vigoare. A fost informat Serviciul de Control în 

Sănătate Publică din cadrul DSP Mureş pentru luarea măsurilor legale care se 

impugn, conform competenţelor.  

 

4.1.2.5. Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman; 

Pentru realizarea acestei activităţi D.S.P Mureş a recoltat probe de  sare 

iodată  din unităţi de distribuţie şi din  unităţi comerciale, conform metodologiei 

elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti,  

S-au recoltat un număr total de 30 probe,  câte 15 probe din fiecare tip de 

unitate .  

S-au urmărit condiţiile de depozitare şi etichetare ale loturilor de sare din care s-a 

efectuat prelevarea. Probele au fost trimise la  Laboratorul de Diagnostic şi 

Investigare în Sănătate Publică din cadrul DSP Hunedoara pentru  determinarea  

conţinutului de iodat de potasiu si iod total (exprimat în iodat de potasiu). 

Din  cele 30 probe de sare iodată, recoltate în cursul anului 2017,  6 probe sunt 

necorespunzătoare (20 %) 
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Total probe de sare recoltate in anul 2017
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- Unităţi de distribuţie : s-au prelevat un număr de 15 probe  din care 4 sunt 

neconforme (21 %) 
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Probe recoltate in unitati de distributie

79%

21%

Nr. probe conforme

Nr. probe neconforme

 

 

- unităţi comerciale : s-au prelevat un număr  de 15 probe, din care 2 sunt 

neconforme (12 %) 
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Probe recoltate in unitati comerciale

88%

12%
Nr. probe conforme

Nr. probe

neconforme

 

Din cele  6  probe neconforme: 

-  la 4 probe valorile determinate se incadrează sub limita minimă admisă de legislaţia 

sanitară în vigoare (67 %) 

- iar la celelalte 2 probe valorile determinate se inacdrează peste limita maximă admisă de 

legislaţia sanitară în vigoare (33 %) 

 

Probe neconforme in anul 2017

67%

33% Probe sub limita

admisă

Probe peste limita

admisă

  

 

Comparativ cu anii anteriori (2014 – 2016),  în anul 2017 s-a constatat o scădere a 

numărului probelor neconforme. A fost informat Serviciul de Control în Sănătate 
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Publică din cadrul DSP Mureş, privind probele neconforme pentru luarea măsurile 

legale care se impun, conform competenţelor. 

 

Anul Probe  de sare 

iodată 

recoltate 

Probe neconforme Procentaj probe 

neconforme 

2011 94 60 63,83 % 

2012 93 45 48,39 % 

2013 80 44 55% 

2014 40 12 30 % 

2015 40 9 23 % 

2016 40 16 40% 

2017 30 6 20 % 

 

  

Situatia probelor de sare in perioada 2011-2017
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4.1.2.7. Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al  alimentelor cu destinaţie 

nutriţională specială; 
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În cadrul acestei activităţi au fost monitorizate unităţile care depozitează, distribuie 

şi/sau comercializează alimente cu destinaţie nutriţională specială. S-a urmărit etichetarea, 

ambalarea si depozitarea acestor alimente în conformitate cu cerinţele legislative în 

vigoare. S-au recoltat 9 probe după cum urmează:  

- 2 probe pentru determinare de metale grele (Cu, Pb, Sn, Al, Hg). Acestea 

au fost trimise spre analiză la laboratorul din cadrul CRSP Cluj Napoca. 

- 1 probă pentru determinarea reziduurilor de pesticide, fiind trimsă spre 

analiză la laboratorul din cadrul CRSP Cluj Napoca. 

- 1 probă pentru determinarea reziduurilor de benyo(a)piren, acesata fiind 

trimsă spre analiză la laboratorul din cadrul CRSP Cluj Napoca. 

- 2 probe pentru determinarea parametrilor microbiologici: Listeria 

monocytogenes si Enterobacter sakazakii. Probele au fost trimise spre analiză la 

CRSP Iaşi.  

- 2 probe pentru determinarea parametrului microbiologic: Salmonella spp. 

care au fost trimise spre analiză la Laboratorul de Microbiologie din cadrul DSP 

Mureş 

- 1 probă pentru determinarea nitraţilor care a fost trimisă spre analiză la 

Laboratorul de Chimie Sanitară din cadrul DSP Mureş 

Rezultatele tuturor determinărilor efectuate s-au încadrat în limitele admise 

de legislaţia specifică în vigoare. 

 

4.1.2.8. Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din România. 

            În cursul anului 2017 nu  au evoluat focare de toxiinfecţie alimentară. 

 

4.1.2.9.  Evaluarea aportului de substanţe excitante din băuturi energizante; 

În cadrul acestei activităţi s-a urmărit determinarea cantitativă a conţinutului de 

cafeină, carnitină şi coloranţi sintetici (cu excepţia caramelului) din băuturile 

energizante comercializate pe teritoriul judeţului Mureş. Conform metodologiei s-

au recoltat 2 probe de băuturi energizante, care au fost trimise spre analiză la 

CRSP Cluj Napoca. 
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Rezultatele determinărilor privind conţinutul de cafeină, carnitină şi coloranţi 

sintetici s-au încadrat în limitele admise de legislaţia specifică în vigoare. 

 

4.1.3. Evaluarea factorilor de risc din materiale şi obiecte care vin în contact 

cu alimentele 

4.1.3.1. Verificarea respectării limitelor de migrare pentru materialele şi  

obiectele care vin în contact cu alimentele 

În vederea monitorizării materialelor care vin în contact cu alimentele s-au  

recoltat  7 probe de materiale care vin în contact cu alimentul (ceramică, vase 

emailate, materiale plastice, hârtie, carton, melamină)  după cum urmează: 

-1 probă  de obiecte ceramice şi 1 probă obiecte emailate pentru 

determinări de metale grele (Pb si Cd). Probele au fost trimise spre analiză la 

Laboratorul Naţional de Referinţă din cadrul Institutului Naţional de Sănătate 

Publică Bucureşti,  

- 1 probă obiecte din melamină în vederea testării migrării formaldehidei. 

Proba a fost trimisă spre analiză la Laboratorul Naţional de Referinţă din cadrul 

Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti,  

- 2 probe hârtie/carton în vederea testării migrării formaldehidei şi a 

metalelor grele (Pb si Cd). Probele au fost trimise spre analiză la Laboratorul 

Naţional de Referinţă din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică 

Bucureşti,  

- 2 probe ambalaje din material plastic în vederea determinării migrării 

globale de componenţi. Probele au fost trimise spre analiză la Laboratorul de 

Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică din cadrul DSP Ialomiţa. 

Rezultatele tuturor determinărilor efectuate s-au încadrat în parametrii 

admişi. de legislatia specifică în vigoare. 

 II. Activitatea de reglementare sanitară pentru proiecte şi pentru 

funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru sănătatea populaţiei - 

s-a desfăşurat în baza Ordinului M.S. nr. 1030/2009, completat si modificat cu Ord. M.S. 

nr. 251 si 1185 din 2012 şi a constat din : 
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a.  Certificarea conformităţii: 

 Igiena Alimentaţiei a soluţionat un număr de 430 de cereri privind conformarea la 

normele de igienă si sănătate publică (reprezentând 73,13 % din totalul de 588 solicitări de 

certificare, intrate prin Compartimentul Avize/Autorizări). 

S-a ceritificat conformarea la normele de igienă şi sănătate publică pentru 421 

unităţi cu profil alimentar. S-au constatat neconformităţi la un număr de 9 unităţi cu profil 

alimentar, acestea fiind comunicate solicitanţilor, specificându-se actele normative ale 

căror prevederi nu au fost indeplinite. 

 b.  Asistenţă de specialitate: 

S-a acordat asistenţă de specialitate privind conformarea la normele de igienă şi 

sănătate publică la 59 proiecte de unităţi cu profil alimentar. 

c. Viza anuală:  

S-a acordat viza anuală a autorizaţiei sanitare de funcţionare pe bază de evaluare 

pentru 1 unitate. 

d. Autorizarea sanitară în baza declaraţiei pe proprie răspundere: 

S-a acordat autorizaţie sanitară de funcţionare în baza declaraţiei pe propria 

răspundere pentru 3 unităţi. 

De asemenea s-au acordat 28 avize pentru organizare de târguri, expoziţii, festivaluri, 1 

negaţie şi au fost anulate un număr de 53 notificări privind certificarea conformităţii la 

normele de igienă şi sănătate publică. 

 

IGIENA ŞCOLARĂ 

Realizările în domeniul supravegherii stării de sănătate a copiilor şi tinerilor 

I. Activităţi în cadrul programelor naţionale de sănătate 

Monitorizarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor, activitate cuprinsă în 

Programele naţionale de sănătate (conf. HG.Nr.155/2017 – Ord. M.S. 377/2017), P.N. V. 

Programul  Naţional  de Evaluare şi  Promovare a Sănătăţii şi  Educaţie pentru Sănătate - 

Subprogramul  2. Evaluarea stării   de sănătate a populaţiei  generale; punctul  2.1.  -  

Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor.  
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2.1.1. Activităţi:  

2.1.1.2.. Evaluarea comportamentelor legate de fumat la populația școlară conform 

metodologiei GYTS (Global Youth Tobacco Survey) 

              În cadrul acestei activităţi se urmăreşte monitorizarea consumului de tutun la 

adolescenţi, în vederea implementării unor programe ţintite de profilaxie şi combatere a 

fumatului în rândul  tinerilor. 

Obiectivul general al activităţii este evaluarea dinamicii consumului produselor din tutun 

la elevi. 

Activități desfășurate 1, Nr. unități 4, Nr. copii investigați: 230;  

Nr. chestionare aplicate  203. 

 

2.1.1.2. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate pe baza 

examenelor medicale de bilanţ, la copiii şi tinerii din colectivităţile şcolare, din 

mediul urban şi rural. 

  În cadrul acestei activităţi sunt examinaţi copiii,  preşcolarii, elevii din clasele I-a,  

a IV-a, a VIII -a, a XII-a, şi anul II din şcolile profesionale, urmărind aspecte ca: 

dezvoltarea fizică armonică, dezvoltarea fizică dizarmonică, indicatorii pentru greutate şi 

înălţime, afecţiuni cronice. În anul şcolar 2016-2017 au fost  examinati  un număr total  de 

17008 copii si  tineri  din care  11886  în mediul urban şi  5122 în mediul rural. Din 

numărul total de copii examinaţi, 12500 (73,49 %) copii sunt cu dezvoltare fizică 

armonică  şi  4508 (26,50 %) copii cu dezvoltare fizică dizarmonică. (3116 copii cu 

dezvoltare fizică dizarmonică  provin din mediul urban şi 1392 provin din mediul rural). 

Din totalul de 17008 copii examinati,  un număr de 3410, (20.04 %) copii sunt înregistraţi 

cu diferite boli cronice. Din totalul de 3410 copii înregistraţi cu diferite  boli cronice, 2775 

copii provin  din mediul urban  şi 635 din mediul rural.Examenul medical profilactic de 

bilanţ al stării de sănătate, reprezintă un instrument valoros de evaluare a stării de sănătate 

la nivelul individual, în vederea cunoaşterii nivelului de dezvoltare firică,  prevenirii unor 

îmbolnăviri, depistării precoce a unor  afecţiuni sau deficienţe, aplicării tratamentului 

recuperator, orientării şcolare şi profesionale în funcţie de starea de sănătate. 
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2.1.1.3. Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii 

şi tineri; 

În cadrul acestei activităţi se analizează morbiditatea prin boli cronice şi sunt luaţi 

în evidenţă  copiii  care fac parte din următoarele grupe de vârstă : 0-4 ani, 4-7 ani, 7-11 

ani,  11-15 ani,  15-19 ani. 

Au fost examinati un număr total de 34.108 copii şi tineri din care,  28.546  în 

mediul urban şi  5.562 în mediul rural. Din  totalul de 34.108 copii şi tineri examinaţi,  

9.485 (27,80 %) copii şi tineri sunt in evidenţă cu boli cronice.  

Cele mai frecvente boli cronice sunt : 

- vicii de refracţie 3.725 (10,92 %) 

- alte boli cronice ale aparatului locomotor 436 (1,27%) 

- obezitate  791 (2,31 %) 

- boli ale aparatului respirator  169 (0,49 %) 

- vicii de postură  1.180  (3,45 %) 

- diabet  61 (0,17 %) 

Acţiunea de dispensarizare a copiilor depistaţi cu afecţiuni cronice sau cu potenţial 

de cronicizare este o supraveghere activă, se adresează tuturor copiilor cuprinşi în evidenţa 

specială cu afecţiuni cronice sau predispuse la cronicizare şi se execută permanent prin 

cabinetele şcolare care au în supraveghere colectivitatea de copii respectivă. 

Individualizaţi prin particularităţi anatomice, fiziologice de adaptare şi de sănătate, 

copiii şi tinerii reprezintă un segment important din populaţia unui teritoriu, sănătatea 

acestor vârste poate fi considerată un indicator al sănătăţii colectivităţilor şi ar trebui să fie 

unul dintre principalele motive de preocupare pentru decidenţi, pentru ca asigurarea 

sănătăţii la aceste vârste reprezintă garanţia unui nivel de sănătate acceptabil la generaţiile 

următoare.  

 

2.1.1.4 Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi 

prin efectuarea triajului epidemiologic după vacanţe; 

 Pentru supravegherea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor,  se efectuează  examinarea 

copiilor  şi tinerilor prin triaj epidemiologic după fiecare vacanţă,  în vederea depistării 

bolilor infecto-contagioase cu transmitere cutanată,  aerogenă şi  fecal-orală. 
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 În luna  ianuarie  2017: au fost  examinaţi un număr de  81.135 elevi. Din care 

51.210,  provin din mediul urban, iar  29.925,  din mediul rural.   S-au depistat 1.059 (1,30 

%)  cazuri de îmbolnăviri, cele mai frecvente fiind  angine  663, pediculoza   264,  alte 

boli infecţioase 94. 

  În  luna  februarie  2017: au fost  examinaţi un număr de  83.179 elevi. din  care 

52.834,  provin din mediul urban, iar 30.345,  din mediul rural.   S-au depistat 1.628 (1,95 

%)  cazuri de îmbolnăviri, cele mai frecvente fiind  angine  965, pediculoza   333,  alte 

boli infecţioase 160. 

În luna  mai  2017: au fost  examinaţi un număr de  80.398 elevi. din care, 50.768,  

provindin mediul urban, iar 29.630,  din mediul rural.   S-au depistat 1.438 (1,78 %)  

cazuri de îmbolnăviri, cele mai frecvente fiind  angine  891, pediculoza   341, alte boli 

infecţioase 122.  

În luna  septembrie  2017: au fost  examinaţi un număr de  82.582 elevi. din care : 

52.072,  provin din mediul urban, iar   30.510,  din mediul rural.   S-au depistat 1.362 

(1,64 %)  cazuri de îmbolnăviri, cele mai frecvente fiind  angine  809,  pediculoza   364,  

alte boli infecţioase 82.  

În luna  noiembrie  2017: au fost  examinaţi un număr de  44.630 elevi. din care : 

20.471,  provin din mediul urban, iar   24.159,  din mediul rural.   S-au depistat  516 

(1,15%)  cazuri de îmbolnăviri, cele mai frecvente fiind  angine  323,  pediculoza   138,  

micoze  18. 

 

 II. Activităţi de reglementare sanitară: 

  Activitatea de reglementare sanitară pentru proiecte şi pentru funcţionarea 

obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru sănătatea populaţiei  se efectuează în 

baza Ordinului M.S.Nr.1030/2009, modificat şi completat cu Ord. M.S. nr. 251 şi 

1185/2012 

- autorizarea unităţilor pe bază de declaraţie pe proprie răspundere 

- acordarea asistenţei de specialitate privind conformarea la normele de igienă şi 

sănătate publică a proiectelor privind unităţile de învăţământ. 

- certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică. 
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 În anul 2017, s-au autorizat  89 unităţi de învăţământ în baza declaraţiei pe propria 

răspundere, din care 62  unităţi  cu  Program de Conformare. S-au întocmit  83  referate 

pentru  asistenţă de specialitate de sănătate publică şi 9 referate pentru certificarea 

conformităţii la normele de igienă şi sănătate publică,  şi s-au anulat 86  de autorizaţii, 2 

avize favorabile pentru tabere. 

 

LABORATORUL DE   DIAGNOSTIC ŞI INVESTIGARE IN SĂNĂTATE 

PUBLICĂ 

 

 
LABORATOR MICROBIOLOGIE ŞI CHMIE SANITARĂ –acreditat RENAR cu 

certificatul de acreditare nr. LI 1155/08.11.2017 conform standardului SR EN ISO 

17025/2005 Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si 

etalonari 

Laboratorul de Microbiologie a efectuat în anul 2017 urmatoarele determinari 

microbiologice ce au vizat supravegherea şi controlul bolilor infecţioase şi controlul 

factorilor de mediu de viaţă şi muncă, atât în cadrul programelor naţionale de sănătate cât 

şi analize la cerere, contra cost. 

 

 Supravegherea şi controlul bolilor infecţioase: 

Pentru  supravegherea şi controlul anginei streptococice s-au analizat 169  probe 

de exudat faringian din care  3  probe au fost pozitive. 

    Rezultatele analizelor au fost comunicate medicilori şcolari pentru supravegherea 

colectivităţilor şi dispensarizarea cazurilor confirmate. 

 

Pentru supravegherea bolii diareice şi pentru controlul periodic al personalului 

din sectorul alimentar s-au lucrat  509 coproculturi cu 1.018  determinări pentru 

Salmonella, Shigella, Escherichia coli şi Yersinia enterocolitică. Din totalul probelor 

examinate  o probe nu au fost pozitive pentru Salmonella , Shigella, E. Coli 

enteropatogen, Yersinia. 

  S-au examinat 696 probe materii fecale cu determinări pentru protozoare şi 

helminţi intestinali atât în scop diagnostic cât şi în scop profilactic; din totalul probelor  au 
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fost pozitive:  1  probă pozitivă pentru Giardia Lamblia,  7  probe pozitive pentru Ascaris 

lumbricoides,   23 probe pozitive pentru Hymenolepis, 1 probă pozitivă pentru Toxocara 

canis, 0 probe pozitive pentru Enterobius vermicularis. 

 

In cadrul Programelor Nationale de Supraveghere şi control al infecţiei 

HIV/SIDA s-au efectuat 457 testări cu  63  probe pozitive confirmate prin metoda 

Western Bloot la INCDMI Cantacuzino Bucuresti. Testările au vizat atât cazurile suspecte 

de infecţie HIV/SIDA cât şi persoanele din categoriile de risc: pacienţi cu infecţie cu 

transmitere sexuală, bolnavi TBC, gravide, personal medico-sanitar, persoane care au avut 

contact cu o persoană infectată HIV. 

     Pentru supravegherea şi control al bolilor cu transmitere sexuală s-au analizat         

probe de sânge 524 cu  1735  testari (VDRL, TPHA si ELISA IgM) în vederea depistării 

infecţiei luetice din care 268 probe pozitive; din totalul probelor,  0 probe au vizat 

controlul gravidei, 8 probe pentru suspiciune Sifilis congenital (4 Cupluri mama /nou 

nascut) . 

Pentru investigarea etiologică a Hepatitei virale( A,B si C) s-au efectuat 

urmatoarele testări: 

                        -Ac IgM HAV   -    157  testări, cu 240 analize  şi 148  probe pozitive 

                        -AgHBs             -      29  testări, cu 94 analize, 1 probă pozitivă 

                        -Ac HCV           -      17  testări, cu  85 analize, 0 probe pozitive. 

    De asemenea au fost prelucrate şi trimise la Laboratoarele de referinţă din cadrul 

Institutului Cantacuzino Bucureşti şi INSP Cluj,  un număr 206 probe pentru identificare 

şi confirmare. 

  În cadrul monitorizării factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă  

s-au efectuat analize microbiologice pentru: apa (potabilă, bazine de înot), aliment 

(producţie şi desfacere) şi expertiza condiţiilor de igienă prin indicatori microbiologici. 

 

1. A. Pentru analiza microbiologică a apei s-au analizat : 

              -  2002  probe apă potabilă ( apa de reţea, apa de fântână, izvor captat), cu  

7.236  determinari microbiologice (determinări pentru Ecoli şi Streptococi fecali). In 

urma analizei s-a constatat că  453  probe de apă sunt necorespunzatoare. 
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             -  5  probe apă de masă îmbuteliate , 20  determinări microbiologice şi 2   probe 

au fost necorespunzatoare 

             -  36  probe de apă din bazine de înot, cu  216 determinări microbiologice şi 2 

probe au fost necorespunzatoare 

             Buletinele de analiză microbiologică apa au fost predate Compartimentului de 

Igiena a Mediului pentru interpretarea rezultatelor şi recomandări. 

 

         1.  B. Pentru examenul  fizico-chimic al apei s-au efecuat următoarele determinări: 

           - număr total de probe de apa ( apa reţea, fântână, apa distilata si imbaieree) -

1.458 , din care s-au efectuat un nr. 5.986 de analize, din care 753  probe neconforme. 

 

         2.  A.  Pentru analiza microbiologică a alimentului s-au analizat 598 probe, pentru 

care s-au efectuat 1.115 determinări microbiologice: Enterobacteriacee, Salmonella, 

Bacterii coliforme, E.coli, drojdii si mucegaiuri , Stafilococ coagulazo pozitiv  ,numar 

total germeni mezofili, Listeria monocytogenes. şi 33 probe neconforme. 

           Buletinele de analiza microbiologica apa au fost predate Compartimentului de 

Igiena alimentatiei,  pentru interpretarea rezultatelor şi recomandări. 

 

    B. Pentru examenul fizico chimic al alimentului s-au efecuat 171 probe cu 535 

analize şi nu au fost probe neconforme. 

 

3. In cadrul expertizării condiţiilor de igienă  prin indicatori microbiologici 

     s-au analizat  728 probe cu 2.761 determinări din care: 

-      probe  de suprafeţe :  548 probe  

-      probe aeromicrofloră : 116 probe      

-     probe pentru controlul sterilităţii: 64 probe 

 

4.  Analiza condiţiilor din mediul locurilor de munca( toxicologie): 

           - probe recoltate: 39 probe din care s-au efectuat 70 determinări cu 23 probe 

neconforme. 
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 Laboratorul s-a ocupat şi de reacreditarea laboratorului desfăşurând în acest 

sens următoarele activităţi: 

           -Extinderea domeniilor de acreditate cu Examenul microbiologic a alimentului şi  

Determinarea de metale din apa prin examen chimic a apei 

            -Elaborarea Manualului calităţii, Procedurilor Generale, Procedurilor specifice şi a 

Instrucţiunilor de lucru 

           -Instruirea profesională  prin cursuri externe şi interne, conform planului de 

instruire   pe 2016 

           -Mentenanţa internă a aparaturii din dotare, conform planului de mentenanţă 

           -Controale interne necesare verificarii calităţii analizelor efectuate 

           -Participarea la controale externe de calitate pentru analizele acreditate- 4 exerciţii   

de control de calitate pentru bolile transmisibile (trimestrial) pentru: 

                 -determinarea germenilor patogeni in probe biologice 

                 -antibiograma 

                 - examen coproparazitologic 

                 -parazitologie hematica 

                 -Ac. HIV 

                 -Ac.HCV 

                 -Ag. HBs 

                 -Ac. Anti Treponema pallidum  (VDRL, TPHA) 

 şi un Control extern de calitate pentru analiza apei şi alimentelor pentru toate 

domeniile supuse acreditării. 

                Munca laboratorului a fost răsplatită cu punctaj foarte bun la aceste 

Controale externe de calitate. 

 

 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE EVALUARE, PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI 

EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE (PNV.1) 

 

Subprogramul de evaluare şi  promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate; 

Domenii specifice: 

1. intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos; 

I. Stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului  
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1.1. Organizarea și desfășurarea campaniilor IEC destinate celebrării zilelor 

mondiale/europene conform calendarului priorităţilor naţionale: 

Campania IEC nr.1 

Campania  de  informare,  educare,  comunicare  desfăşurată  cu  ocazia 

Lunii Naţionale de  Prevenire a Cancerului  - Februarie 2017 

 

Grupul tintă 1 : Populaţia generală 

Activităţi specifice :  

- Documentare 

- Întâlnirea de lucru cu  partenerii de campanie, în vederea stabilirii 

atribuţiilor fiecărei părţi 

- Întocmirea  planului  de  activitate  pentru prevenirea cancerului 

- Acţiuni de informare a  asistenţilor medicali comunitari şi a 

mediatorilor sanitari privind depistarea  precoce a cancerului ; 

- Acţiuni de informare a populatiei generale din judeţul Mureş privind 

depistarea  precoce a cancerului, prin intermediul   asistenţilor 

medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari ; 

- Participarea la întâlnirea lunară a medicilor de familie, organizată de 

Asociaţia Medicilor de Familie; 

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative cu  privire la  

factorii favorizanţi, importanţa  depistării  precoce  şi  măsurile  de  

prevenire a  cancerului în holul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 

Tg.Mureş 

- Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a materialelor 

informative 

Materiale IEC utilizate:  0 

Grupul ţintă 2 : Elevi 

Activitati specifice :  
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- Acţiuni de informare a personalului medical de la cabinetele medicale 

şcolare, privind conştientizarea  elevilor   asupra măsurilor  de  

prevenire a  cancerului  

- Distribuirea de materiale informative în format electronic la Asociaţia 

de Medicină Şcolară în vederea transmiterii către toate unităţile de 

învăţământ preuniversitar 

- Acţiuni de informare a elevilor din judeţul Mureş  asupra măsurilor  de  

prevenire a  cancerului, prin intermediul  personalului medical de la 

cabinetele medicale şcolare şi distribuirea de materiale informativ-

educative 

Materiale IEC utilizate:  0 

 

Campania IEC nr.2 

Campania  de  informare,  educare,  comunicare  desfăşurată  cu  ocazia Zilei 

Mondiale a Sănătăţii Orale 20 Martie 2017 

 

 Grupul tintă 1 : Populaţia generală 

Activităţi specifice :  

- Documentare 

- Întâlnirea de lucru cu  partenerii de campanie, în vederea stabilirii 

atribuţiilor fiecărei părţi 

- Întocmirea  planului  de  activitate  pentru sănătatea orală 

- Multiplicarea materialelor informativ-educative “Fii inteligent! 

Păstrează-ţi zâmbetul sănătos întreaga viaţă!” pentru distribuirea 

acestora în campania cu tema  Ziua  Mondială a Sănătăţii Orale (2000 

buc. Pliante, 100 buc. Afişe, 500 buc. Orare;); 

- Acţiuni de informare a  asistenţilor medicali comunitari şi a 

mediatorilor sanitari privind importanţa sănătăţii orale şi a factorilor de 

risc care pot afecta sănătatea orală şi distribuirea de materiale 

informativ-educative;  
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- Acţiuni de informare a populatiei generale din judeţul Mureş privind 

importanţa sănătăţii orale şi a factorilor de risc care pot afecta 

sănătatea orală şi distribuirea de materiale informativ-educative, prin 

intermediul   asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari 

; 

- Participarea la întâlnirea lunară a medicilor de familie, organizată de 

Asociaţia Medicilor de Familie; 

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative despre Ziua  

Mondială a Sănătăţii Orale în holul Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă Tg.Mureş; 

- Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a materialelor 

informative 

Materiale IEC utilizate: 1000 buc. Pliante, 50 buc. Afişe ; 

Grupul ţintă 2 : Elevi 

Activitati specifice :  

- Acţiuni de informare a personalului medical de la cabinetele medicale 

şcolare, privind importanţa sănătăţii orale şi a factorilor de risc care pot 

afecta sănătatea orală şi distribuirea de materiale informativ-educative; 

- Distribuirea de materiale informative în format electronic la Asociaţia 

de Medicină Şcolară în vederea transmiterii către toate unităţile de 

învăţământ preuniversitar 

- Acţiuni de informare a elevilor din judeţul Mureş  asupra importanţei 

sănătăţii orale şi a factorilor de risc care pot afecta sănătatea orală, prin 

intermediul  personalului medical de la cabinetele medicale şcolare şi 

distribuirea de materiale informativ-educative 

- Desfăşurarea de întâlniri interactive adresate elevilor mureşeni din 

mediul rural cu privire la igiena personală, importanţa sănătăţii orale şi 

a factorilor de risc care pot afecta sănătatea orală şi distribuirea de 

materiale informativ-educative; 

Materiale IEC utilizate:  1000 buc. Pliante, 50 buc. Afişe, 500 buc. Orare ; 
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Campania IEC nr.3 

Campania  de  informare,  educare,  comunicare  desfăşurată  cu  ocazia 

Zilei Mondiale  de Luptă împotriva Tuberculozei, 24 Martie 2017 

 

Grupul tintă 1 : Populaţia generală 

Activităţi specifice :  

- Documentare 

- Întâlnirea de lucru cu  partenerii de campanie, în vederea stabilirii 

atribuţiilor fiecărei părţi 

- Întocmirea  planului  de  activitate  privind problematica Tuberculozei  

- Acţiuni de informare a  asistenţilor medicali comunitari şi a 

mediatorilor sanitari privind conştientizarea populaţiei  asupra modului 

de răspândire a tuberculozei şi metodelor de diagnostic şi tratament; 

- Acţiuni de informare a populatiei generale din judeţul Mureş privind 

conştientizarea populaţiei  asupra modului de răspândire a bolii şi 

metodelor de diagnostic şi tratament, prin intermediul   asistenţilor 

medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari ; 

- Participarea la întâlnirea lunară a medicilor de familie, organizată de 

Asociaţia Medicilor de Familie; 

- Mediatizarea activităţilor derulate în campanie dedicată Zilei  

Mondiale de Luptă împotirva Tuberculozei 

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative despre Ziua  

Mondială de Luptă împotirva Tuberculozei în holul Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş; 

- Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a materialelor 

informative 

Materiale IEC utilizate:0 ; 

Grupul ţintă 2 : Elevi 

Activitati specifice :  



72 

 
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ - RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 

2017 
 

 

- Acţiuni de informare a personalului medical de la cabinetele medicale 

şcolare, privind conştientizarea populaţiei  asupra modului de 

răspândire a tuberculozei şi metodelor de diagnostic şi tratament; 

- Distribuirea de materiale informative în format electronic la Asociaţia 

de Medicină Şcolară în vederea transmiterii către toate unităţile de 

învăţământ preuniversitar 

- Acţiuni de informare a elevilor din judeţul Mureş  asupra 

conştientizarea populaţiei  asupra modului de răspândire a tuberculozei 

şi metodelor de diagnostic şi tratament, prin intermediul  personalului 

medical de la cabinetele medicale şcolare şi distribuirea de materiale 

informativ-educative 

Materiale IEC utilizate:  0 

 

Campania IEC nr.4 

Campania  de  informare,  educare,  comunicare  desfăşurată  cu  ocazia 

Zilei Mondiale a Sănătăţii - Depresia 7 Aprilie 2017 

 

Grupul tintă 1 : Populaţia generală 

Activităţi specifice :  

- Documentare 

- Întâlnirea de lucru cu  partenerii de campanie, în vederea stabilirii 

atribuţiilor fiecărei părţi 

- Întocmirea  planului  de  activitate  privind schimbarea percepţiei 

bolilor mentale, inclusiv a depresiei, printr-o informare  corectă 

- Multiplicarea de materiale informative 1000 buc. Pliante, 50 buc. 

Afişe 

- Acţiuni de informare a  asistenţilor medicali comunitari şi a 

mediatorilor sanitari privind informarea populaţiei generale asupra 

depresiei, asupra cauzelor şi consecinţelor acesteia, asupra 

disponibilităţii mijloacelor de prevenire şi tratament şi distribuirea de 

materiale informativ-educative 
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- Acţiuni de informare a populatiei generale din judeţul Mureş privind  

depresia , asupra cauzelor şi consecinţelor acesteia, asupra 

disponibilităţii mijloacelor de prevenire şi tratament, prin intermediul   

asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari şi distribuirea 

de materiale informativ-educative 

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative Ziua Mondială a 

Sănătăţii în holul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş 

- Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a materialelor 

informative 

Materiale IEC utilizate: 600 buc. Pliante , 30 buc. Afişe 

Grupul ţintă 2 : Elevi 

Activitati specifice :  

- Acţiuni de informare a personalului medical de la cabinetele medicale 

şcolare, privind conştientizarea  elevilor   asupra depresiei, cauzele şi 

consecinţele acesteia,  disponibilităţile mijloacelor de prevenire şi 

tratament, distribuirea de materiale informativ-educative  

- Distribuirea de materiale informative în format electronic la Asociaţia 

de Medicină Şcolară în vederea transmiterii către toate unităţile de 

învăţământ preuniversitar 

- Desfăşurarea de întâlniri interactive adresate elevilor mureşeni din 

cadrul Colegiului Gh. Marinescu unde a fost prezentată depresia, s au 

purtat discuţii cu elevii şi au fost distribuite  materiale informativ-

educative ( 128 elevi au participat ) 

- Acţiuni de informare a elevilor din judeţul Mureş  asupra depresiei, 

asupra cauzelor şi consecinţelor acesteia, asupra disponibilităţii 

mijloacelor de prevenire şi tratament, prin intermediul  personalului 

medical de la cabinetele medicale şcolare şi distribuirea de materiale 

informativ-educative 

Materiale IEC utilizate:  400 buc. Pliante , 20 buc. Afişe 

Campania IEC nr. 5 
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Campania  de  informare,  educare,  comunicare  desfăşurată  cu  ocazia 

Săptămânii Europene a Vaccinării  24 – 30  Aprilie 2017 

 

Grupul tintă 1 : Populaţia generală 

Activităţi specifice :  

- Documentare 

- Întâlnirea de lucru cu  partenerii de campanie, în vederea stabilirii 

atribuţiilor fiecărei părţi 

- Întocmirea  planului  de  activitate   

- Multiplicarea materialelor informativ-educative “Vaccinurile sunt 

benefice!” 100 buc. Afişe  

- Solicitare suplimentară de materiale  informative privind “Vaccinarea 

împotriva  Rujeolei” (5800 buc.Pliante, 400 buc. Broşuri, 400 buc. 

Afişe) 

-  Realizarea unor acţiuni de vaccinare în comunităţile de romi din 

Valea Rece, Band, Reghin, Ceuaş, cu acoperire vaccinală scăzută şi 

promovarea vaccinării, în colaborare cu medicul de familie din 

comunitatea respectivă si Compartimentul de Supraveghere 

Epidemiologică şi Control Boli Transmisibile 

- Acţiuni de informare a  asistenţilor medicali comunitari şi a 

mediatorilor sanitari privind  creşterea nivelului de informare, 

conştientizare  şi sensibilizare a populației pentru a susține lupta 

împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare, cu un accent 

special pe grupurile vulnerabile, distribuirea de materiale informativ – 

educative 

- Acţiuni de informare a populatiei generale din judeţul Mureş pentru a 

susține lupta împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare, cu 

un accent special pe grupurile vulnerabile, prin intermediul   

asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari 

- Participarea la întâlnirea lunară a medicilor de familie, organizată de 

Asociaţia Medicilor de Familie pentru creşterea nivelului de 
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informare, conştientizare  şi sensibilizare a populației în vederea  

susținerii luptei împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare,  

cu un accent special pe grupurile vulnerabile şi distribuire de materiale 

informativ- educative 

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative despre   

Săptămâna Europeană a Vaccinării în holul Spitalului Clinic Judeţean 

de Urgenţă Tg.Mureş 

- Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a materialelor 

informative privind   Săptămâna Europeană a Vaccinării 

Materiale IEC utilizate: 4000 buc. Pliante , 300 buc. Broşuri, 250 buc. Afişe 

”Vaccinarea împotriva  Rujeolei” şi 70 buc.Afişe “Vaccinurile sunt benefice!”  

Grupul ţintă 2 : Elevi 

Activitati specifice :  

- Distribuirea de materiale informative în format electronic la Asociaţia 

de Medicină Şcolară în vederea transmiterii către toate unităţile de 

învăţământ preuniversitar 

- Acţiuni de informare a personalului medical de la cabinetele medicale 

şcolare,  privind creşterea nivelului de informare, conştientizare  şi 

sensibilizare a părinţilor şi elevilor pentru a susține lupta împotriva 

bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare, cu un accent special pe 

grupurile vulnerabile şi distribuirea de materiale informativ-educative 

- Acţiuni de  informare, conştientizare  şi sensibilizare  a elevilor şi 

părinţilor  pentru a susține lupta împotriva bolilor care pot fi prevenite 

prin vaccinare,  cu un accent special pe grupurile vulnerabile, din 

judeţul Mureş , prin intermediul  personalului medical de la cabinetele 

medicale şcolare, şi prezentrea de materiale informativ-educative în 

format electronic. 

Materiale IEC utilizate: 1800 buc. Pliante , 100 buc. Broşuri, 150 buc. Afişe 

”Vaccinarea împotriva  Rujeolei” şi 30 buc.Afişe “Vaccinurile sunt benefice!”  

 

Campania IEC nr. 6 
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Campania  de  informare,  educare,  comunicare  desfăşurată  cu  ocazia 

SAVE LIVES. Clean Your Hands  -  05  Mai  2017 

 

Grupul tintă 1 : Personal medical 

Activităţi specifice :  

- Documentare 

- Întâlnirea de lucru cu  partenerii de campanie, în vederea stabilirii 

atribuţiilor fiecărei părţi 

- Întocmirea  planului  de  activitate   

- Multiplicarea materialelor informativ-educative “Salvează vieţi” 100 

buc. Afişe 

- Acţiuni de informare a  asistenţilor medicali comunitari şi a 

mediatorilor sanitari  în vederea respectării normelor de igienă, 

distribuirea de materiale informativ – educative 

- Acţiuni de informare a personalului medical de la cabinetele medicale 

şcolare,  privind creşterea nivelului de conștientizare în ceea ce 

privește importanța igienei mâinilor şi distribuirea de materiale 

informativ-educative 

- Distribuirea de materiale informative în format electronic la Asociaţia 

de Medicină Şcolară în vederea transmiterii către toate unităţile de 

învăţământ preuniversitar 

- Acţiuni de  informare, realizate pentru creşterea nivelului de 

conştientizare în ceea ce priveşte importanţa igienei mâinilor în 

domeniul îngrijirilor de sănătate, adresate cadrelor medicale, prin 

intermediul  directorilor de îngrijiri medicale; distribuirea de materiale 

informative 

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative pentru campania  

SAVE LIVES. Clean Your Hands în holul Spitalului Clinic Judeţean 

de Urgenţă Tg.Mureş  

- Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a materialelor 

informative privind  SAVE LIVES. Clean Your Hands -  05 Mai 2017 
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Materiale IEC utilizate: 100 buc. Afişe “Salvează vieţi!”  

 

Campania IEC nr. 8 

Campania  de  informare,  educare,  comunicare  desfăşurată  cu  ocazia 

Ziua Europeană Împotriva Obezităţii  -  20 Mai 2017 

 

Grupul tintă 1 : Populaţia generală 

Activităţi specifice :  

- Documentare 

- Întâlnirea de lucru cu  partenerii de campanie, în vederea stabilirii 

atribuţiilor fiecărei părţi 

- Întocmirea  planului  de  activitate   

- Multiplicarea materialelor informativ-educative “Obezitatea la copil!” 

1000 buc. Pliante  

- Acţiuni de informare a  asistenţilor medicali comunitari şi a 

mediatorilor sanitari  pentru a îmbunătăți prevenirea, tratamentul și 

îngrijirea obezității, distribuirea de materiale informativ – educative 

- Acţiuni de informare a populatiei generale din judeţul, pentru a 

îmbunătăți prevenirea, tratamentul și îngrijirea obezității prin 

intermediul   asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari 

- Participarea la întâlnirea lunară a medicilor de familie, organizată de 

Asociaţia Medicilor de Familie şi distribuire de materiale informativ- 

educative 

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative despre  Ziua 

Europeană Împotriva Obezităţii  în holul Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă Tg.Mureş 

- Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a materialelor 

informative privind   Ziua Europeană Împotriva Obezităţii  20 Mai 

2017 

Materiale IEC utilizate: 500 buc. Pliante ”Obezitatea la copil”  

Grupul ţintă 2 : Elevi 
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Activitati specifice :  

- Distribuirea de materiale informative în format electronic la Asociaţia 

de Medicină Şcolară în vederea transmiterii către toate unităţile de 

învăţământ preuniversitar 

- Acţiuni de informare a personalului medical de la cabinetele medicale 

şcolare,  privind creşterea nivelului de informare, conştientizare  şi 

sensibilizare a părinţilor şi elevilor  pentru a îmbunătăți prevenirea, 

tratamentul și îngrijirea obezității şi distribuirea de materiale 

informativ-educative 

- Acţiuni de  informare, conştientizare  şi sensibilizare  a elevilor şi 

părinţilor   pentru a îmbunătăți prevenirea, tratamentul și îngrijirea 

obezității  prin intermediul  personalului medical de la cabinetele 

medicale şcolare, şi prezentrea de materiale informativ-educative în 

format electronic şi distribuirea de materiale informative. 

Materiale IEC utilizate: 500 buc. Pliante ”Obezitatea la copil”  

 

Campania IEC nr. 9 

Campania  de  informare,  educare,  comunicare  desfăşurată  cu  ocazia 

Zilei Mondiale Fără Tutun – 31 Mai 2017 

 

Grupul tintă 1 : Populaţia generală 

Activităţi specifice :  

- Documentare 

- Întâlnirea de lucru cu  partenerii de campanie, în vederea stabilirii 

atribuţiilor fiecărei părţi 

- Întocmirea  planului  de  activitate   

- Multiplicarea materialelor informativ-educative “Spune Nu 

Tutunului!” 200 buc. Afişe  

                      -     Desfăşurarea unei  acţiuni de informare – educare pe tema consumului 

de tutun în data de 31 mai, în Piaţa  Trandafirilor la ceasul floral din  Tîrgu - Mureş,  

constând  în  amenajarea  unui  stand  în  care  s-a determinat CO  din  aerul  exhalat,  s-au  
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purtat  discuţii  cu persoanele  interesate, schimb  de  fruct / ţigaretă,   s-au  distribuit  

materiale  educativ – informative, 

                     -   Acţiuni de informare a  asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor 

sanitari  privind impactul fumatului asupra sănătăţii şi economiei: decese premature, 

costuri uriaşe pentru tratarea bolilor cauzate de fumat şi pierderii mari de productivitate 

asociate morbidităţii tabagice, distribuirea de materiale informativ – educative, 

        -    Acţiuni de informare a populatiei generale din judeţul,  privind impactul 

fumatului asupra sănătăţii, prin intermediul   asistenţilor medicali comunitari şi a 

mediatorilor sanitari şi distribuire de materiale informativ – educative, 

       -   Participarea la întâlnirea lunară a medicilor de familie, organizată de 

Asociaţia Medicilor de Familie şi distribuire de materiale informativ- educative, 

        -    Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative despre  Ziua Mondială 

fără Tutun în holul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş, 

                  -  Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a materialelor 

informative privind   Ziua Mondială fără Tutun 31 Mai 2017 

Materiale IEC utilizate: 130 buc. Afişe ” Spune Nu Tutunului!”  

Grupul ţintă 2 : Elevi 

Activitati specifice :  

- Distribuirea de materiale informative în format electronic la Asociaţia 

de Medicină Şcolară în vederea transmiterii către toate unităţile de 

învăţământ preuniversitar 

- Desfăşurarea de întâlniri interactive adresate elevilor mureşeni privind 

impactul fumatului asupra sănătăţii la  Şcoala Gimnazială - Lunca 

Bradului, Şcoala Gimnazială „Traian” – Târnăveni, Şcoala Gimnazială 

nr. 1 - Luduş, Şcoala Gimnazială „Al.Ioan Cuza” – Tg. Mureş, la 

clasele a VI- VII – VIII a, şi distribuirea de materiale informativ-

educative 

- Acţiuni de informare a personalului medical de la cabinetele medicale 

şcolare,  privind impactul fumatului asupra sănătăţii, decese premature, 

costuri uriaşe pentru tratarea bolilor cauzate de fumat şi distribuirea de 

materiale informativ-educative 
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- Acţiuni de  informare, conştientizare  şi sensibilizare  a elevilor şi 

părinţilor privind impactul fumatului asupra sănătăţii, prin intermediul  

personalului medical de la cabinetele medicale şcolare şi distribuirea de 

materiale informative 

Materiale IEC utilizate: 70 buc. Afişe ” Spune Nu Tutunului!”  

 

Campania IEC nr. 10 

Campania  de  informare,  educare,  comunicare  desfăşurată  cu  ocazia 

Zilei Internaţionale de Luptă Împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri 

26 Iunie 2017 

 

Grupul tintă 1 : Populaţia generală 

Activităţi specifice :  

- Documentare 

- Întâlnirea de lucru cu  partenerii de campanie, în vederea stabilirii 

atribuţiilor fiecărei părţi 

- Întocmirea  planului  de  activitate   

- Desfăşurarea unei  activităţi de marcasre a Zilei Internaţionale de 

Luptă Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri, în data de 

25 iunie,  la Platoul Corneşti din  Tîrgu - Mureş,  constând  în : 

- organizarea unui stand pentru distribuirea de materiale  educativ – 

informative; 

- realizarea de activităţi de informare şi promovare a evenimentului , cu 

mesaje antidrog şi dezbateri pe teme corelate cu uzul, abuzul şi traficul 

de droguri – echipe mobile formate din specialişti şi voluntari; 

- organizarea unei activităţi zumba fitness tip „flashmob”ce s–a 

finalizat cu mesajul  

„Coloreaza-ti viaţa altfel” 

- alte activități alternative consumului de droguri, realizate în 

parteneriat cu Decathlon – Târgu Mureș: tir cu arcul și concursuri de 

trotinete 
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- Acţiuni de informare a  asistenţilor medicali comunitari şi a 

mediatorilor sanitari  privind creşterea gradului de conştientizare a 

tinerilor în privinţa pericolului reprezentat de consumul drogurilor 

ilegale, distribuirea de materiale informativ – educative; 

-    Acţiuni de informare a populaţiei generale din judeţul,  privind creşterea 

gradului de conştientizare a tinerilor în privinţa pericolului reprezentat 

de consumul drogurilor ilegale, prin intermediul   asistenţilor medicali 

comunitari şi a mediatorilor sanitari; 

                       -  Participarea la întâlnirea lunară a medicilor de familie, organizată de  

Asociaţia Medicilor de   Familie,  şi distribuire de materiale informativ- 

educative; 

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative despre Ziua 

Internaţională de Luptă Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de 

Droguri în holul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş; 

- Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a materialelor 

informative privind  Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Traficului 

şi Consumului Ilicit de Droguri 26 Iunie 2017. 

Materiale IEC utilizate: 1000 buc. Broşuri primite de la partenerii de campanie 

Grupul ţintă 2 : Elevi 

Activitati specifice :  

- Desfăşurarea de întâlniri interactive adresate elevilor aflaţi în  taberele 

din Sovata, jud. Mureş privind pericolului reprezentat de consumul 

drogurilor ilegale, şi distribuirea de materiale informativ-educative;  

Materiale IEC utilizate: 100 buc broşuri primite de la partenerii de campanie 

 

Campania IEC nr.11 

      Campania  de  informare,  educare,  comunicare  desfăşurată  cu  ocazia 

Lunii naţionale a informării despre efectele consumului de alcool 

Iulie     2017 

 

Grupul tintă 1 : Populaţia generală 
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Activităţi specifice :  

- Documentare ; 

- Întâlnirea de lucru cu  partenerii de campanie, în vederea stabilirii 

atribuţiilor fiecărei părţi ; 

- Întocmirea  planului  de  activitate  privind informarea populaţiei cu 

privire la efectele consumului dăunător de alcool; 

- Multiplicarea de materiale informative 1000 buc. Broşuri, 1000 buc. 

Fluturaşi ; 

- Informarea  asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari 

privind efectele consumului de alcool asupra sănătății fizice și psihice 

a copilului, adolescentului şi adultului şi distribuirea de materiale 

informativ-educative; 

- Acţiuni de informare a populatiei generale din judeţul Mureş privind  

efectele consumului de alcool asupra sănătății fizice și psihice a 

copilului, adolescentului şi adultului realizate prin intermediul   

asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari şi distribuire 

de materiale  informative – educative ; 

- Distribuire de materiale informativ educative în taberele şcolare şi cu 

ocazia diferitelor evenimente (festivaluri) (500 buc. Broşuri, 1000 buc. 

Fluturaşi); 

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative privind Luna 

naţională a informării despre efectele consumului de alcool în holul 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş; 

- Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a materialelor 

informative; 

Materiale IEC utilizate: 1000 buc. Broşuri , 1000 buc. Fluturaşi. 

 

Campania IEC nr. 12 

Campania  de  informare,  educare,  comunicare  desfăşurată  cu  ocazia 

Săptămâna Europeană a Mobilităţii 16 - 22 septembrie 2017 
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Grupul tintă 1 : Populaţia Generală 

Activităţi specifice :  

- Documentare 

- Întâlnirea de lucru cu  partenerii de campanie, în vederea stabilirii 

atribuţiilor fiecărei părţi 

- Întocmirea  planului  de  activitate  

- Informarea  asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari  

în vederea conştientizării populaţiei cu privire la necesitatea de a 

acţiona împotriva poluării cauzate de creşterea traficului în mediul 

urban 

- Informarea populatiei generale din judeţul,  privind necesitatea de a 

acţiona împotriva poluării cauzate de creşterea traficului în mediul 

urban, prin intermediul asistenţilor medicali comunitari şi a 

mediatorilor sanitari 

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative  privind 

Săptămâna Mondială a Mobilităţii, în holul Spitalului Clinic Judeţean 

de Urgenţă Tg.Mureş  

-   Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a materialelor  

informative privind  Săptămâna Mondială a Mobilităţii, 16 - 22 

octombrie 2017 

Materiale IEC utilizate: 0 

Grupul ţintă 2 : Elevi 

Activitati specifice :  

- Informarea personalului medical de la cabinetele medicale şcolare,  

privind necesitatea de a acţiona împotriva poluării cauzate de creşterea 

traficului în mediul urban; 

- Distribuirea de materiale informative în format electronic la Asociaţia 

de Medicină Şcolară în vederea transmiterii către toate unităţile de 

învăţământ preuniversitar 
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- Informarea elevilor din judeţul Mureş,  privind necesitatea de a acţiona 

împotriva poluării cauzate de creşterea traficului în mediul urban, prin 

intermediul cadrelor medicale şcolare; 

Materiale IEC utilizate: 0 

 

Campania IEC nr. 11 

Campania  de  informare,  educare,  comunicare  desfăşurată  cu  ocazia 

Ziua Mondială a Contracepţiei   -  26  Septembrie 2017 

 

Grupul tintă 1 : Populaţia generală 

Activităţi specifice :  

- Documentare 

- Întâlnirea de lucru cu  partenerii de campanie, în vederea stabilirii 

atribuţiilor fiecărei părţi 

- Întocmirea  planului  de  activitate   

- Multiplicarea materialelor informativ - educative “Metode 

contraceptive!” 1000 buc. Broşuri  

- Informarea  asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari  

privind creşterea interesului populaţiei generale, mai ales a minorilor şi 

tinerilor, cu privire la importanţa utilizării metodelor contraceptive, 

cunoaşterea tuturor opţiunilor, pentru prevenirea sarcinilor nedorite și 

a consecințelor acestora şi distribuirea de materiale informativ-

educative; 

- Informarea populatiei generale din judeţul Mureş privind  metodele 

contraceptive , asupra cauzelor şi consecinţelor acesteia, prin 

intermediul   asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari 

şi distribuirea de materiale informativ-educative; 

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative despre  Ziua 

Mondială a Contracepţiei  în holul Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă Tg.Mureş 



85 

 
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ - RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 

2017 
 

 

- Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a materialelor 

informative privind   Ziua Mondială a Contracepţiei  26 octombrie 

2017; 

Materiale IEC utilizate: 500 buc. Broşuri 

Grupul ţintă 2 : Elevi 

Activitati specifice :  

- Distribuirea de materiale informative în format electronic la Asociaţia 

de Medicină Şcolară în vederea transmiterii către toate unităţile de 

învăţământ preuniversitar 

- Informarea personalului medical de la cabinetele medicale şcolare, 

privind creşterea interesului minorilor şi tinerilor, cu privire la 

importanţa utilizării metodelor contraceptive, cunoaşterea tuturor 

opţiunilor, pentru prevenirea sarcinilor nedorite și a consecințelor 

acestora şi distribuirea de materiale informativ-educative; 

- Susţinerea de lecţii la clase având ca şi conţinut tematic materialale 

informative în format electronic promovate în campanie prin 

intermediul medicilor şcolari şi a asistentelor medicale de la cabinetele 

medicale şcolare, distribuirea de materiale informative – educative; 

- Desfăşurarea de întâlniri interactive adresate elevilor mureşeni din 

cadrul Liceului Tehnologic din Iernut unde a fost prezentate metodele 

contranceptive, s – au purtat discuţii cu elevii şi au fost distribuite  

materiale informativ-educative; 

Materiale IEC utilizate: 500 buc. Broşuri 

 

Campania IEC nr.13 

Campania  de  informare,  educare,  comunicare  desfăşurată  cu  ocazia 

Zilei Mondiale de luptă Împotriva Diabetului 14  noiembrie  2017 

 

Grupul tintă 1 : Populaţia generală 

Activităţi specifice :  

- Documentare; 
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- Întâlnirea de lucru cu  partenerii de campanie, în vederea stabilirii 

atribuţiilor fiecărei părţi ; 

- Întocmirea  planului  de  activitate  privind informarea populaţiei cu 

privire la prevenirea şi controlul diabetului zaharat ; 

- Multiplicarea de materiale informative 1000 buc.Pliante; 

- Desfăşurarea unei acţiuni prin determinarea gratuită a glicemiei pentru 

populaţia generală, în data de 8 noiembrie 2017, între orele 9:00 – 

15:00, în rulota mobilă din faţa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 

Mureş (aproximativ 270 de persoane) 

- Acţiuni de informare a  asistenţilor medicali comunitari şi a 

mediatorilor sanitari,  privind  măsurile de prevenire a  diabetului 

zaharat, distribuirea de materiale informativ – educative . 

- Acţiuni de informare a populaţiei generale din mediul urban şi rural 

privind  măsurile de prevenire a  diabetului zaharat, prin intermediul 

asistenţilor medicali comunitari şi mediatorilor sanitari,  distribuirea de 

materiale informativ – educative. 

- Distribuire de materiale informativ  educative la  Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş;  

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative privind Ziua 

Mondială de luptă împotriva Diabetului în holul Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş; 

- Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a materialelor 

informative privind   Ziua Mondială de luptă împotriva Diabetului 14 

noiembrie 2017 

Materiale IEC utilizate: 650 buc.pliante. 

Grupul ţintă 2 : Elevi 

Activitati specifice :  

- Distribuirea de materiale informative în format electronic la Asociaţia 

de Medicină Şcolară în vederea transmiterii către toate unităţile de 

învăţământ preuniversitar, 
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- Informarea personalului medical de la cabinetele medicale şcolare din 

judeţ cu privire la măsurile de prevenire a  diabetului zaharat. 

- Susţinerea de lecţii la clase având ca şi conţinut tematic materialale 

informative în format electronic promovate în campanie prin 

intermediul medicilor şcolari si a asistentelor medicale de la cabinetele 

medicale şcolare;  distribuirea de materiale informativ – educative 

necesare desfăşurării acţiunilor educative din unităţile de învăţământ 

preuniversitar.  

- Desfăşurarea de întâlniri interactive adresate elevilor mureşeni privind  

prevenirea şi controlul diabetului zaharat, la  Liceul teoretic Gheorghe 

Marinescu din Tîrgu Mureş, şi distribuirea de materiale informativ-

educative;  

Materiale IEC utilizate: 350 buc. Pliante 

 

Campania IEC nr. 14 

Campania  de  informare,  educare,  comunicare  desfăşurată  cu  ocazia 

Zilei Naţionale fără Tutun 16 Noiembrie 2017 

 

 Grupul tintă 1 : Populaţia Generală 

Activităţi specifice :  

- Documentare ; 

- Întâlnirea de lucru cu  partenerii de campanie, în vederea stabilirii 

atribuţiilor fiecărei părţi ; 

- Întocmirea  planului  de  activitate;   

- Multiplicarea materialelor informativ-educative “Spune Nu 

Tutunului!” 1000 buc. Pliante;    

                      -    Acţiuni de informare a  asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor 

sanitari  privind  impactul fumatului asupra sănătăţii şi economiei: 

decese premature, costuri uriaşe pentru tratarea bolilor cauzate de fumat 

şi pierderii mari de productivitate asociate morbidităţii tabagice, 

distribuirea de materiale informativ – educative; 
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- Acţiuni de informare a populatiei generale din judeţul,  privind 

impactul fumatului asupra sănătăţii, prin intermediul   asistenţilor 

medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari şi distribuire de materiale 

informativ – educative ; 

- Distribuire de materiale informativ  educative la  Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Mureş ; 

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative despre  Ziua 

Mondială fără Tutun în holul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 

Tg.Mureş; 

- Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a materialelor 

informative privind   Ziua Naţională fără Tutun 16 noiembrie 2017; 

Materiale IEC utilizate:350 buc. Pliante  

Grupul ţintă 2 : Elevi 

Activitati specifice :  

- Participarea la concursul de şah, organizat  la Clubul Sportiv Şcolar din 

Tg. Mureş unde s-au distribuit şi materiale informative-educative; 

- Desfăşurarea de întâlniri interactive adresate elevilor mureşeni privind 

impactul fumatului asupra sănătăţii la  Centru Şcolar de Educaţie 

Inclusivă nr.3 Reghin, clasele V-VIII, Şcoala  generală Vasile Săbădean 

din Voiniceni şi distribuirea de materiale informativ-educative;  

- Distribuirea de materiale informative în format electronic la Asociaţia 

de Medicină Şcolară în vederea transmiterii către toate unităţile de 

învăţământ preuniversitar; 

-  Informarea personalului medical de la cabinetele medicale şcolare,  

privind impactul fumatului asupra sănătăţii, decese premature, costuri 

uriaşe pentru tratarea bolilor cauzate de fumat şi distribuirea de 

materiale informativ-educative; 

- Acţiuni de  informare, conştientizare  şi sensibilizare  a elevilor şi 

părinţilor privind impactul fumatului asupra sănătăţii, prin intermediul  

personalului medical de la cabinetele medicale şcolare şi distribuirea de 

materiale  
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Materiale IEC utilizate: 650 buc. Pliante 

 

Campania IEC nr. 15 

Campania  de  informare,  educare,  comunicare  desfăşurată  cu  ocazia 

Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice 18 Noiembrie 2017 

 

Grupul tintă 1 : Populaţia generală 

Activităţi specifice :  

- Documentare ; 

- Întâlnirea de lucru cu  partenerii de campanie, în vederea stabilirii 

atribuţiilor fiecărei părţi ; 

- Întocmirea  planului  de  activitate;   

- Multiplicarea materialelor informativ - educative necesare în campanie 

1000 buc. Pliante; 

- Acţiuni de informare a  asistenţilor medicali comunitari şi a 

mediatorilor sanitari privind  evitarea recurgerii necontrolate la 

antibiotic; 

- Acţiuni de informare a populaţiei generale din mediul urban şi rural,   

privind  evitarea recurgerii necontrolate la antibiotic, prin intermediul 

asistenţilor medicali comunitari şi mediatorilor sanitari ;  distribuire 

materiale educativ-informative; 

- Distribuire de materiale informativ  educative la  Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş;  

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative în holul Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş;  

- Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a  materialelor 

informative pentru marcarea Zilei Europene a Informării despre 

Antibiotice ;  

Materiale IEC utilizate:  500 buc. Pliante 

Grupul ţintă 2 : Elevi 

Activitati specifice :  
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- Distribuirea de materiale informative în format electronic la Asociaţia 

de Medicină Şcolară în vederea transmiterii către toate unităţile de 

învăţământ preuniversitar 

- Acţiuni de informare a personalului medical de la cabinetele medicale 

şcolare din judeţ  privind amplificarea multi-rezistenţei în urma 

abuzului de antibiotice; distribuire materiale educativ-informative 

- Susţinerea de lecţii la clase având ca şi conţinut tematic materialale 

informative promovate în campanie prin intermediul medicilor şcolari 

şi a asistentelor medicale de la cabinetele medicale şcolare, distribuirea 

de materiale informative 

Materiale IEC utilizate: 500 buc pliante  

 

Campania IEC nr. 16 

Campania  de  informare,  educare,  comunicare  desfăşurată  cu  ocazia 

Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV/SIDA  1  Decembrie 2017 

 

Grupul tintă 1 : Populaţia generală 

Activităţi specifice :  

- Documentare ; 

- Întâlnirea de lucru cu  partenerii de campanie, în vederea stabilirii 

atribuţiilor fiecărei părţi ; 

-    Întocmirea  planului  de  activitate;   

                     - Acţiuni de informare a  asistenţilor medicali comunitari şi a 

mediatorilor sanitari cu privire la mijloacele de prevenire şi tratare a 

infecţiei HIV, precum şi în vederea creşterii numărului de persoane 

informate şi educate în legătură cu HIV/SIDA  

                   -  Acţiuni de informare a populatiei generale din judeţul,  cu privire la 

mijloacele de  prevenire şi tratare a infecţiei HIV, prin intermediul   

asistenţilor medicali comunitari şi amediatorilor sanitari; 

                       - Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative în holul  

SpitaluluiClinic Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş; 
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-  Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a materialelor 

informative privind  Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV/SIDA 1 

decembrie 2017;            

Materiale IEC utilizate:  0 

Grupul ţintă 2 : Elevi 

Activitati specifice:  

- Distribuirea de materiale informative în format electronic la Asociaţia 

de Medicină Şcolară în vederea transmiterii către toate unităţile de 

învăţământ preuniversitar 

- Acţiuni de informare a personalului medical de la cabinetele medicale 

şcolare din judeţ  în vederea creşterii numărului de persoane care 

adoptă un comportament sănătos în relaţia cu HIV/SIDA şi a numărului 

de persoane discriminate şi stigmatizate datorită HIV/SIDA 

- Susţinerea de lecţii la clase având ca şi conţinut tematic materialale 

informative promovate în campanie prin intermediul medicilor şcolari 

şi a asistentelor medicale de la cabinetele medicale şcolare, distribuirea 

de materiale informative 

Materiale IEC utilizate: 0 

 

1.2. Organizarea și desfășurarea interventiilor IEC destinate priorităţilor de 

sănătate specifice locale 

Campania nr. 1 

Campania de informare, educare, comunicare privind Bolile Diareice Acute şi 

Toxiinfecţiile Alimentare,  Iulie – August 2017 

 

Grupul tintă 1 : Populaţia generală 

Activităţi specifice :  

- Documentare 

- Întâlnirea de lucru cu  partenerii de campanie, în vederea stabilirii 

atribuţiilor fiecărei părţi 
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- Întocmirea  planului  de  activitate  privind prevenirea toxiinfecţilor 

alimentare 

- Informarea  asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari  

privind măsurile de prevenire a bolilor diareice acute şi a 

toxiinfecţiilor alimentare  

- Informarea populatiei generale din judeţul Mureş privind  măsurile de 

prevenire a bolilor diareice acute şi a toxiinfecţiilor alimentare , prin 

intermediul   asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari  

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative despre bolile 

diareice acute şi toxiinfecţiile alimentare,n holul Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş 

- Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a materialelor 

informative privind bolile diareice acute şi toxiinfecţiile 

alimentare,2017; 

Materiale IEC utilizate: 0 

 

 

Campania  nr. 2 

Campania de informare, educare, comunicare privind măsurile de  prevenire 

efectelor negative cauzate de temperaturile ridicate iulie – august 2017 

 

Grupul tintă 1 : Populaţia generală 

Activităţi specifice :  

- Documentare 

- Întâlnirea de lucru cu  partenerii de campanie, în vederea stabilirii 

atribuţiilor fiecărei părţi 

- Întocmirea  planului  de  activitate   

- Informarea  asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari  

privind măsurile care trebuie respectate pentru prevenirea şi reducerea 

efectelor negative cauzate de temperaturile ridicate 



93 

 
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ - RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 

2017 
 

 

- Informarea populatiei generale din judeţul Mureş privind  măsurile 

care trebuie respectate pentru prevenirea şi reducerea efectelor 

negative cauzate de temperaturile ridicate, prin intermediul   

asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari 

- Realizarea şi transmiterea unui articol la revista locală „Sănătatea 

Contează” privind măsurile care trebuie respectate pentru prevenirea şi 

reducerea efectelor negative cauzate de temperaturile ridicate 

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative despre Canicula – 

o problemă a tuturor în holul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 

Tg.Mureş 

- Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a materialelor 

informative privind Canicula – o problemă a tuturor  2017;  

Materiale IEC utilizate: 0 

 

Campania nr. 3 

Campania de informare, educare, comunicare privind  trichineloza 

11 - 22 decembrie 2017 

Grupul tintă 1 : Populaţia generală 

Activităţi specifice :  

- Documentare ; 

- Întâlnirea de lucru cu  partenerii de campanie, în vederea stabilirii 

atribuţiilor fiecărei părţi ; 

- Întocmirea  planului  de  activitate;   

- Multiplicarea materialelor informativ - educative necesare în campanie 

600 buc. fluturaşi; 

- Acţiuni de informare a  asistenţilor medicali comunitari şi a 

mediatorilor sanitari privind prevenirea trichinelozei ; 

- Acţiuni de informare a populaţiei generale din mediul urban şi rural,   

privind  prevenirea trichinelozei, prin intermediul asistenţilor medicali 
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comunitari şi mediatorilor sanitari ;  distribuire materiale educativ-

informative; 

- Distribuire de materiale informativ  educative la  Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş;  

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative în holul Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş;  

- Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a  materialelor 

informative privind prevenirea trichinelozei;  

Materiale IEC utilizate:  600 buc. Fluturaşi;       

 

Campania  nr. 4 

Campania de informare, educare, comunicare privind măsurile de  prevenire 

a gripei şi a  virozelor  respiratorii acute – decembrie 2017 

 

Grupul tintă 1 : Populaţia generală 

Activităţi specifice :  

- Documentare ; 

- Întâlnirea de lucru cu  partenerii de campanie, în vederea stabilirii 

atribuţiilor fiecărei părţi ; 

- Întocmirea  planului  de  activitate ;   

- Multiplicarea materialelor informativ - educative necesare în campanie 

1000 buc. pliante; 

- Acţiuni de informare a  asistenţilor medicali comunitari şi a 

mediatorilor sanitari privind prevenirea gripei şi virozelor respiratorii; 

distribuire materiale educativ-informative; 

- Acţiuni de informare a populaţiei generale din mediul urban şi rural,   

privind  prevenirea gripei şi virozelor respiratorii, prin intermediul 

asistenţilor medicali comunitari şi mediatorilor sanitari ;  distribuire 

materiale educativ-informative; 

- Distribuire de materiale informativ  educative la  Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş;  
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- Realizarea şi transmiterea unui articol la revista locală ”Sănătatea 

Contează” privind măsurile de prevenire a gripei şi virozelor 

respiratorii acute   

- Amenajarea unei expoziţii cu materiale informative în holul Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş;  

- Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a  materialelor 

informative privind prevenirea gripei şi virozelor respiratorii; 

Materiale IEC utilizate:  500 buc. Pliante 

Grupul ţintă 2 : Elevi 

Activitati specifice :  

- Acţiuni de informare a cadrelor medicale de la cabinetele medicale 

şcolare despre prevenirea gripei şi virozelor respiratorii ; distribuirea de 

meteriale informativ – educative            

- Distribuirea de materiale informative în format electronic la Asociaţia 

de Medicină Şcolară în vederea transmiterii către toate unităţile de 

învăţământ preuniversitar 

- Susţinerea de lecţii la clase având ca şi conţinut tematic materialale 

informative promovate în campanie prin intermediul medicilor şcolari 

şi a asistentelor medicale de la cabinetele medicale şcolare, distribuirea 

de materiale informative 

Materiale IEC utilizate: 500 buc. Pliante 
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II. SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATEA 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. Realizat activitate-situaţie numerică totală: 

 

 

Acţiune 

 

Realizat 

Nr. Controale/unităţi 

 

3.029 

Nr. Controale/produse 

 

930 

Nr. Probe recoltate şi analizate cu laboratorul 

 

210 (din care, neconforme 73) 

Nr. Amenzi 

 

283(valoare 224000 lei) 

Nr. Avertismente 

 

119 

Nr. Suspendări de activitate 

 

31 

Cantitate produse interzise consumului uman 902,59 kg si 226 litri produse 

alimentare                                  

Cantitate alimente nerecomandate conform Legii 

123/2008 si interzise pentru comercializare in unitati 

de invatamint preuniversitar  

 

34,26 kg şi 353,27 litri 

 

       -  Alerte rapide investigate: 4 

       - Total sesizări depuse de către persoane fizice şi/sau juridice:  170 din care 

sesizări investigate şi soluţionate:170. 

 

 

 

 

 

 



97 

 
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ - RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 

2017 
 

 

 

C.   Realizat activitate-situaţie numerică pe domenii de activitate: 
 

 

Nr. 

crt. 

Domeniu Nr.acţiuni 

inspecţie 

Nr.sancţiuni aplicate / 

valoare 

Nr.probe 

recoltate 

/nr.probe 

neconforme 

1. Apa 

(producători /distribuitori şi 

instalaţii locale) 

239  48 / 10.900   lei 38/ 16 

2. 

 

 

 

Aliment (unităţi) 

 

Aliment (produse) 

731 

 

657 

 101/ 69.500  lei 

 

 2/ 1.600   lei 

 

 

52/ 4 

3. Turism şi ape îmbăiere 136 13/ 6.500  lei 98/ 51 

4. Unităţi de prestări servicii, 

deţinători avize  biocide, 

unităţi cosmetice  şi habitat 

 

Biocide (produse) 

 

Cosmetice (produse) 

550 

 

 

 

140 

 

133 

85/ 55.300 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ 0 

5. Mediu de muncă 34 3/ 2.400  lei  

6. Învăţământ 742 70/  23.100 lei  

7. Unităţi sanitare cu paturi 209 32/ 11.400 lei 20/ 2 

8. Unităţi sanitare cu excepţia 

spitalelor 

388 79/ 43.300 lei  

 

 

D.Principalele deficienţe identificate şi sancţiuni aplicate: 

 

APA POTABILĂ: TOTAL: 6 amenzi, 35 avertismente şi 7 suspendări activitate 

1. Utilizarea  produselor biocide cu termen de valabilitate expirat- 1 amendă 

2. Nerespectarea regimului produselor biocide – 1 amendă 

3. Neasigurarea unei rezerve de produse biocide – 2 amenzi 

 4. Neasigurarea zonei de protecţie sanitară – 1 amendă 

5. Nemarcarea vizibilă a surselor şi a reţelelor de apă care nu corespund condiţiilor de 

calitate a apei pentru consum uman - 10 avertisment 
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6. Neefectuarea de către distribuitori a monitorizării calităţii apei potabile – 17 

avertismente 

7. Lipsa Autorizatiei Sanitare de Funcţionare – 5 avertismente 

8. Darea în consum public a apei care nu corespunde condiţiilor de potabilitate – 1 

amendă, 3 avertismente 

9. Condiţiile de funcţionare a obiectivelor constituie un risc iminent pentru sănătatea 

populaţiei – 7 suspendări de activitate 

 

ALIMENT : TOTAL:  93 amenzi, 4 avertismente, 6 suspendări de activitate  

1. Neinstruirea şi necertificarea personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale 

de igienă -  27 amenzi 

2. Depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare - 5 amenzi, 1 avertisment 

3. Neefectuarea operaţiunilor de curăţenie şi dezinfectie a locului de muncă, 

ustensilelor, utilajelor şi  suprafeţelor  de lucru - 11 amenzi 

4. Nerespectarea în unitatile de alimentatie publica, în cazul meselor organizate, a 

obligaţiei  de a păstra câte o probă din fiecare fel de mâncare servit - 6 amenzi, 

5. Neasigurarea controlului şi inregistrării temperaturii spaţiilor frigorifice - 22 amenzi 

6. Nerespectarea obligaţiei privind verificarea zilnică a stării de igienă individuală şi de 

sănătate a angajaţilor, neconsemnarea acestei verificări - 11 amenzi, 1 avertisment 

7. Nerespectarea regulilor de igienă individuală în timpul programului de lucru -2 

amenzi 

8.  Etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare - 1 amendă 

9. Plasarea pe piaţă a produselor alimentare care nu sunt notificate Ministerului 

Sănătăţii - 2 amenzi  

10. Neasigurarea în unitate a apei curente calde - 1  amendă, 1 avertisment 

11. Utilizarea produselor biocide cu termen de valabilitate expirat – 2 amenzi 

12. Neasigurarea dotării şi aprovizionării cu materiale specifice pentru curăţenie şi 

dezinfectie - 1 amendă 

13. Neasigurarea în unităţile de alimentaţie publică şi colectivă a spaţiilor şi circuitelor 

funcţionale – 1 amendă 

14. Neefectuarea lucrărilor de igienizare şi recondiţionare a clădirilor – 1 amendă 
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15. Refuzul acceptării controlului – 1 avertisment 

16. Condiţiile de funcţionare constituie un risc iminent pentru sănătatea populaţiei -             

5 suspendări de activitate 

17.  Nerespectarea recomandărilor şi a termenelor stabilite cu ocazia unei activităţi de 

control anterioare - 1 suspendare de activitate 

 

TURISM SI APĂ DE ÎMBĂIERE:  TOTAL: 7 amenzi, 6 avertismente 

1. Utilizarea apei de îmbăiere care nu corespunde normelor de calitate conform 

reglementărilor legale în vigoare - 1 amendă, 5 avertismente 

2.  Neîndeplinirea măsurilor, a recomandărilor şi a termenelor stabilite cu ocazia 

controlului  anterior – 1 avertisment 

3. Necertificarea personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă - 5 

amenzi 

4. Neefectuarea operaţiunilor de curăţenie manuală – 1 amendă 

 

UNITĂŢI DE PRESTĂRI SERVICII, HABITAT, DEŢINĂTORI AVIZE  

BIOCIDE ŞI  UNITĂŢI  COSMETICE  

 

UNITĂŢI DE PRESTĂRI SERVICII şi HABITAT : TOTAL: 2 amenzi, 9 

avertismente 

1. Nerespectarea normelor de igienă în vigoare care reglementează normele de locuit - 

3 avertismente 

2. Depozitarea direct pe sol a deşeurilor zootehnice, neluarea măsurilor de îndepărtare a 

acestora - 1 amendă, 1 avertisment 

3. Neaplicarea normelor igienico-sanitare în vigoare care reglementează gestionarea   

apelor uzate şi a deşeurilor menajere – 1 avertisment 

4. Neîntreţinerea mijloacelor de transport a deşeurilor menajere – 1 avertisment  

5. Nerespectarea distanţelor minime de protecţie sanitară faţă de  zonele de locuit – 1 

avertisment 

6. Nedotarea grupurilor sanitare din unităţile de folosinţă publică  cu materiale de 

igienă personală – 1 amendă 
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Neîndeplinirea măsurilor, a recomandărilor şi a termenelor stabilite cu ocazia 

controlului  anterior – 2 avertismente 

 

CABINETE DE ÎNFRUMUSEŢARE CORPORALĂ: TOTAL: 62 amenzi, 1 

avertisment, 10 suspendări de activitate 

1. Neefectuarea sterilizării instrumentarului tăios - 10 amenzi 

2. Neinstruirea şi necertificarea privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă - 9 

amenzi 

3. Dotarea unităţii cu biocide în cantitate insuficientă – 5 amenzi 

4. Utilizarea produselor biocide cu termen de valabilitate expirat şi  neconforme -14 

amenzi 

5. Neefectuarea controlului eficienţei sterilizării – 1 amendă 

6. Neîntocmirea documentaţiei necesare evidenţei sterilizării – 7 amenzi 

7. Lipsa echipamentelor de sterilizare - 1 amendă 

8. Păstrarea necorespunzătoare a produselor biocide – 1 amendă 

9. Gestionarea necorespunzătoare a deşeurior periculoase – 2 amenzi 

10.Curăţarea şi dezinfecţia necorespunzătoare a instrumentarului utilizat în saloane de 

înfrumuseţare – 9 amenzi 

11. Inventar moale insuficient – 1 amenda 

12. Neefectuarea examinărilor medicale periodice – 1 amendă 

13. Utilizarea de produse cosmetice cu termen de valabilitate expirat – 1 amendă 

14. Neremedierea deficienţelor constatate la controlul anterior – 1 avertisment 

15. Condiţiile de funcţionare constituie risc iminent pentru sănătatea populaţiei - 3 

suspendări de activitate 

16. Nerespectarea măsurilor şi a termenelor stabilite cu ocazia unei activităţi de control 

anterior - 7 suspendări de activitate 

 

PRODUSE  BIOCIDE : TOTAL: 1 amendă 

1.Nerespectarea regimului produselor biocide – 1 amendă 
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MEDIU DE MUNCĂ: TOTAL: 3 amenzi 

1. Neasigurarea  materialelor de curăţenie şi a produselor biocide – 3 amenzi 

 

INVĂŢĂMÂNT: TOTAL: 24 amenzi, 42 avertismente, 4 suspendări de activitate 

1. Neasigurarea spaţiilor, condiţiilor şi dotărilor pentru produsele din programul 

guvernamental lapte - corn  - 2 amenzi şi 3 avertismente  

2. Neinstruirea şi necertificarea privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă - 3 

amenzi. 

3. Utilizarea produselor biocide cu termen de valabilitate expirat - 1 amendă. 

4. Neasigurarea spaţiilor şi dotărilor pentru acordarea asistenţei medicale în unităţile de 

învăţământ conform reglementărilor legale în vigoare – 1 amendă şi 16 avertismente  

5. Neluarea măsurilor necesare dotării şi întreţinerii grupurilor sanitare cu materiale şi 

mijloace adecvate igienei individuale -1 amendă 

6. Prepararea şi comercializarea produselor alimentare care nu respectă limitele de la 

care acestea devin nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor – 10 amenzi şi 1 

avertisment 

10. Neasigurarea necesarului  zilnic  de calorii, elemente minerale şi substanţe nutritive 

corespunzător vârstei şi stării de sănătate referitor la meniul servit preşcolarilor -1 

amendă şi 1 avertisment 

11. Neefectuarea periodică a lucrărilor de igienizare şi recondiţionare a clădirilor 

unităţilor de învăţământ -1 avertisment 

12. Neavizarea şi neaprobarea meniului elaborat pentru elevi - 1 amendă. 

13. Neremedierea deficienţelor constatate cu ocazia unei activităţi de control anterior - 

9 avertismente. 

14. Neasigurarea controlului temperaturii spaţiilor frigorifice de la blocul alimentar - 2 

amenzi şi 2 avertismente 

15. Utilizarea apei fără buletin de analiză care să ateste potabilitatea acesteia - 2 

avertismente 

16. Absenţa Autorizaţiei Sanitare de Funcţionare în unităţile de învăţământ - 5 

avertismente 
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17. Neefectuarea triajului epidemiologic zilnic în colectivităţile de preşcolari – 1 

avertismentă 

18. Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor periculoase – 1 amendă şi 1 avertisment 

19. Nerespectarea obligaţiei  de a păstra câte o probă din fiecare fel de mâncare servit 

in unitatile de alimentaţie colectivă – 1 amendă 

20. Condiţiile de funcţionare constituie risc iminent pentru sănătatea populaţiei – 4 

suspendări de activitate. 

 

UNITĂŢI SANITARE: TOTAL:  85  amenzi, 22 avertismente şi 4 suspendări de 

activitate 

1. Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor provenite din activitatea medicală -31 

amenzi 

2. Neefectuarea controlului eficienţei sterilizării şi neîntocmirea documentaţiei 

necesare evidenţei sterilizării -  10 amenzi, 2 avertismente 

3. Necunoaşterea şi neaplicarea de către personalul auxiliar a tehnicilor şi procedurilor 

de curăţenie şi dezinfecţie - 7 amenzi 

4. Necunoaşterea de către personalul medico-sanitar a tehnicilor şi procedurilor de 

pregătire a instrumentarului în vederea sterilizării – 14 amenzi 

5. Nerespectarea termenelor pentru remedierea deficienţelor  constatate cu ocazia 

controlului anterior - 2 avertismente 

6. Nerespectarea circuitelor funcţionale şi a structurii spaţial-funcţionale - 3 

avertismente. 

7. Utilizarea produselor biocide cu termen de valabilitate expirat – 2 amenzi 

8. Nerespectarea protocolului complet de sterilizare – 4 amenzi 

9. Nerespectarea măsurilor şi a recomandărilor stabilite în urma unei activităti de 

control anterioare  - 1 avertisment 

10. Condiţiile de funcţionare constituie risc iminent pentru sănătatea populaţiei – 4 

suspendări de activitate 

11. Reutilizarea articolelor de unică folosinţă - 1 amendă 

12. Nerespectarea programului propriu de supraveghere, prevenire şi control al 

infecţiilor nosocomiale - 1averstisment 
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12.Neasigurarea lanţului de frig în cadrul cabinetelor medicale conform reglementărilor 

legale în vigoare - 4 amenzi 

13. Aplicarea altor metode de sterilizare decât cele prevăzute pentru instrumentarul şi 

echipamentul supus tratării – 2 amenzi, 1 avertisment 

14. Nerespectarea protocoalelor de lucru în ceea ce priveşte curăţarea şi dezinfecţia -1 

amendă 

15. Nepăstrarea probelor alimentare timp de 48 de ore -2 amenzi 

16. Nerespectarea normelor igienico-sanitare pentru cabinetele medicale - 3 amenzi. 1 

avertisment 

17.  Lipsa Autorizaţiei Sanitare de Funcţionare – 1 avertisment  

18. Lipsa documentelor privind serviciile medicale acordate – 4 amenzi 

19. Neaplicarea prevederilor Programului Naţional de Imunizări – 4 avertismente 

20. Nerespectarea legislaţiei referitoare la structura de spitalizare de zi – 3 avertismente 

21. Neasigurarea dotării minime a secţiilor unităţii sanitare cu paturi – 1 avertisment 

22. Nerespecatrea legislaţiei în vigoare privind gestionarea apelor uzate rezultate din 

secţia de boli infecţioase  – 1 avertisment 

23. Nerespectarea protocolului de monitorizarea a emisiilor de mediu referitor la 

funcţionarea echipamentelor de tratare a deşeurilor medicale - 1 avertisment 

 

E. Activitatea realizată – descriptiv 

 

Acţiuni de inspecţie derulate – stabilite de Ministerul Sănătăţii 

1. Acţiune tematică de control privind activităţile de îngrijiri la domiciliu 

2. Acţiune tematică de control privind verificarea respectării conformităţii cabinetelor 

de medicină de specialitate/familie şi a cabinetelor de medicină dentară la prevederile 

legale in vigoare 

3. Acţiune tematică de control privind verificarea respectării conformităţii 

laboratoarelor de analize la prevederile legale în vigoare. 

4. Acţiune tematică de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă potabilă a 

localităţilor din mediul rural. 
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5. Acţiune de control pentru verificarea respectării prevederilor legale în vigoare 

privind apele potabile îmbuteliate şi apele minerale naturale îmbuteliate 

6. Acţiune de control pentru verificarea respectării legislaţiei în vigoare privind aditivii 

alimentari utilizaţi în produsele lactate fermentate. 

7. Acţiune tematică de control la producătorii/distribuitorii/utilizatorii de biocide, 

deţinători de avize, privind respectarea legislaţiei în vigoare. 

8. Acţiune tematică de control în unităţi de învăţământ, inclusiv creşe şi şcoli speciale 

privind asigurarea microclimatului corespunzător şi verificarea respectării legislaţiei 

privind distribuirea produselor tip lapte-corn 

9. Acţiune tematică pentru controlul respectării legislaţiei în vigoare în domeniul 

suplimentelor alimentare şi al alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale şi 

alte substanţe cu prelevare de probe în sălile de fitness şi alte unităţi cu scop recreativ 

10. Acţiune tematică de control pentru repectarea legislaţiei în vigoare referitoare la 

materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare 

11. Acţiune tematică de control  pentru verificarea conformităţii apelor de îmbăiere 

12. Acţiune tematică de control privind unităţile de învăţământ  şi cabinetele de 

medicină şcolară 

13. Acţiune de control privind inspecţia sanitară în domeniul produselor cosmetice 

profesionale si pentru verificarea saloanelor de infrumuseţare 

14. Acţiune de control privind verificarea saloanelor de bronzare artificială 

15.  Acţiune de control privind asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească 

16. Acţiune tematică de control pentru verificarea articolelor tratate(articole textile 

purtate sau uzate) 

17. Acţiune tematică de control în unităţi de turism, tabere şcolare şi unităţi cu activităţi 

similare taberelor 

18. Acţiune tematică de control privind verificarea respectării conformităţii unităţilor 

acreditate în domeniul transplantului 

19. Acţiune de control în unităţile de învăţământ universitar şi în unităţile de catering 

care asigură masa în unităţile de învăţământ preuniversitar. 
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20. Acţiune de control privind verificarea legislaţiei în vigoare referitoare la alimentele 

cu destinaţie nutriţională specială şi menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe 

aceste produse alimentare 

21. Acţiune tematică de control în domeniul serviciilor funerare, înhumare, încinerare 

şi transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele şi crematoriile 

umane 

22. Acţiune de control pentru verificarea respectării legislaţiei în vigoare privind 

alimentele şi ingredientele alimentare tratate cu radiaţii ionizante 

23. Acţiune de control pentru verificarea pachetelor promoţionale cu produse cosmetice 

24.Acţiune de control la nivelul cabinetelor medicilor de familie pentru verificarea 

îndeplinirii normelor în vigoare privind imunizările  

25.Acţiune de control şi recontrol în unităţi sanitare cu paturi de stat şi private 

26.Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală şi trasabilitatea acestora 

27.Acţiune de control în unităţile de învăţămînt preuniversitar pentru verificarea 

chioşcurilor de incintă ,inclusiv aparatelor automate pentru băuturi şi produse 

alimentare 

28.Acţiune de control pentru verificarea zonelor/unităţilor de manichiură din Mall-uri 

29. Acţiuni trimestriale de control la proiectele finanţate din POP şi PNDP, finalizate. 

30. Acţiuni lunare de recontrol în unităţile sanitare cu paturi de stat si private  pentru 

verificarea respectării termenelor impuse şi asumate în urma controalelor desfăşurate 

31. Acţiuni lunare de recontrol pentru verificarea produselor biocide 

32. Acţiune lunară de control privind combaterea evaziunii fiscale la pâine 

   

Acţiuni de inspecţie derulate – stabilite pe plan judeţean 

1. Acţiune de control privind condiţiile de funcţionare a unităţilor care asigură servicii 

externalizate (catering, spălătorie) în unităţile sanitare cu paturi de stat şi private 

2. Acţiune de control privind respectarea legislaţiei în vigoare unităţile de catering care 

asigură alimentaţia bolnavilor din unităţile sanitare cu paturi 

3. Verificarea condiţiilor igienico-sanitare la producătorii de apă potabilă din mediul 

urban 
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4.Actiune tematica de control privind verificarea  respectarii  normelor de igiena si 

sanatatate publica in unitatile de alimentatie publica care au organizat mese festive cu 

ocazia zilei de 8 Martie 
 

5. Acţiune de control privind  verificarea respectării normelor de igienă şi sănătate 

publică şi asigurarea serviciilor specifice Sărbătorilor Pascale 

6. Verificarea  unităţilor de producţie şi distribuţie care furnizează produsele din 

programul guvernamental lapte-corn 

7. Verificarea respectării legislaţiei în vigoare în cadrul manifestărilor tip “festival”. 

8. Acţiune tematică de control privind respectarea normelor de igienă în vigoare în 

unităţile care funcţionează în mediul rural (sanitare,învăţămînt şi alimentaţie publică) 

9. Acţiune de control privind condiţiile de funcţionare a cabinetelor de balneo-

fizioterapie şi recuperare din unităţile de turism 

10. Verificarea respectării legislaţiei în vigoare pentru asigurarea unei alimentaţii 

sănătoase în unităţile de învăţământ preuniversitar, în chioşcurile alimentare care 

funcţionează în incinta unităţilor de învăţământ şi în   unităţile  de catering care au 

contracte cu unităţi de învăţământ 

11.Verificarea condiţiilor igienico-sanitare în unităţi mediu de muncă şi mediu de viaţă, 

inclusiv  dotarea cu truse de prim ajutor conform Ord.MS nr.427/2002. 

12. Acţiune de control pentru respectarea normelor de igienă şi sănătate publică şi 

asigurarea serviciilor specifice Sărbătorilor de iarnă. 

 

B. COMPARTIMENT CONTROL  UNITĂŢI ŞI  SERVICII  DE  SĂNĂTATE 

 

B1.  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 
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primire urgenţe - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş, Spitalul Municipal 

Reghin, Spitalul Municipal Sighişoara  şi Spitalul Orăşenesc Luduş. 

  - raportarea   indicatorilor  şi predarea fişelor specifice către CPECA 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 Sănătăţii – Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă şi 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  - Ordinul M.S. nr. 14/11.01.2010 

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. Întocmirea Planului de Măsuri al D.S.P. Mureş pentru perioada sezonului estival 2017.  

3. Întocmirea  Planului de Măsuri al D.S.P. Mureş pentru perioada sezonului rece 2017 – 

2018. 
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 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 2017 

  -  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 2017-2018  

   -  actualizarea Comitetului Tehnic Judeţean de coordonare situaţii de urgenţă cauzate de 

efectele negative ale căderilor masive de zăpadă şi ale temperaturilor scăzute asupra  

sănătăţii populaţiei  

   - întocmirea / completarea / actualizarea catagrafiei persoanelor cu risc ( gravide, 

persoane care necesită dializă) aflate în evidenţa medicilor de familie şi a furnizorilor de 

servicii de dializă din jud. Mureş  

   - transmiterea periodică către Instituţia Prefectului şi I.S.U. Mureş a catagrafiei 

actualizate a persoanelor cu risc şi a pacienţilor care necesită dializă din judeţul Mureş, din 

evidenţa medicilor de familie şi a centrelor care efectuează servicii de dializă. 

   - 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. persoane transportate cu ambulanţele 

         - nr. persoane asistate in UPU/CPU  

         - nr. decese datorate hipotermiei   
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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  cu forţe şi mijloace în teren pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă 

generată de incendiu la Sonda de Înmagazinare a gazulu metan la Depomureş – Tg.Mureş  

 

Alte activităţi  

1.Asigurarea diseminării informaţiilor 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 privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească 

şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat  

3. Participarea la grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Judeţene Antidrog Mureş . 

4. Continuarea implementării Strategiei şi a Planului de acţiuni antidrog al judeţului Mureş 

– colectarea şi raportarea trimestrială a indicatorilor specifici la CPECA Tg.Mureş. 

5. Activitate prin care se răspunde la solicitările punctuale / specifice ale Ministerului 

Sănătăţii – Cabinet Secretar de Stat, Secretar General, Secretar General Adjunct, 

Compartiment medicină de urgenţă, Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, 

Compartiment pentru Relaţia cu Parlamentul; Ministerul Afacerilor Interne – 

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă; Avocatul Poporului; Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Mureş, reprezentanţi ai furnizorilor de servicii medicale. 

6. Participarea în comisii de lucru constituite prin dispoziţii ale directorului executiv 

D.S.P. Mureş. 

7. Participarea, ca monitor de calitate, în comisii de examen de certificare a calificării 

profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal. 
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B6. COMPARTIMENTUL  DE  CONTROL  AL ASISTENŢEI  MEDICALE 

A COMUNITĂŢILOR LA RISC 

 

1. Îndrumarea tehnică şi metodologică a personalului  care îşi desfăşoară activitatea în  

asistenţa medicală comunitară – mediatori sanitari şi asistenţi medicali comunitari.  

2. Organizarea de şedinte de lucru periodice cu mediatorii sanitari şi asistenţii medicali 

comunitari. 

3. Monitorizarea activităţii mediatorilor sanitari şi asistenţilor medicali comunitari  pe 

baza „Raportului de Activitate” înaintat lunar. 

 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 2015-2020, 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 2015-2020.                                                      

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 2015-2020 

8. Participarea la şedinţe / întâlniri  ale grupului de lucru interţudeţean de implementare a 

proiectului „United Networks - Initiaţiva integrată pentru incluziunea socială a 

comunităţilor marginalizate”. 

9. Participarea la întâlniri / evenimente organizate de Ministerul Sănătăţii – Direcţia 

Generală de Asistentţă Medicală şi Sănătate Publică şi UNICEF; de Structura Regională 

Centru – Agenţia Naţională pentru Romi. 

10. Activitate prin care se răspunde la solicitările punctuale / specifice ale Ministerului 

Sănătăţii – Direcţia Generală de Asistenţă Medicală şi Sănătate Publică; Ministerul 
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Afacerilor Externe – Direcţia Agent Guvernamental; Unităţile Administrativ Teritoriale 

din jud. Mureş; Agenţia Natională pentru Romi; Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa”.  

11. Participarea în comisii de concurs pentru ocupare post meditor sanitar şi / sau asistent 

medical comunitar  

 

 

III. ÎN DOMENIUL PROGRAMELOR NAŢIONALE ŞI ASISTENŢEI 

MEDICALE 

 

În cadrul acestui domeniu de activitate s-au monitorizat următoarele programe naţionale 

de sănătate: 

PN I - PN de boli transmisibile:  

PN de vaccinare 

PN de supraveghere şi control a bolilor transmisibile prioritare 

PN de prevenire, supraveghere şi control a tuberculozei 

PN de prevenire, supraveghere şi control a infecţiei HIV / SIDA 

PN de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței 

microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor 

PN II – PN de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă  şi muncă  

PN IV - PN de boli netransmisibile:  

Subprogramul de depistare precoce activă a  

cancerului de col uterin prin efectuarea testării babeş-papanicolaou la populaţia feminină 

eligibilă în regim de screening,  

PN  de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 

Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer 

PN de boli endocrine 

PN V – PN de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate: Subprogramul 

de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 

PN VI – PN de sănătate a femeii şi copilului:  

Profilaxia distrofiei la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte 

matern, prin administrarea de lapte praf 



112 

 
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ - RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 

2017 
 

 

Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere 

Prevenirea deficienţelor de auz prin screening neonatal 

Prevenirea retinopatiei de prematuritate şi complicaţiilor acesteia prin screening neonatal, 

laserterapie şi dispensarizarea bolnavilor 

Prevenirea morbidităţii asociate şi a complicaţiilor prin diagnostic precoce, precum şi 

monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil 

Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh. 

 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI 

COPILULUI 

 

PN VI. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUI 

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

România. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului cuprinde două subprograme 

naţionale de sănătate în scopul evaluării, prevenirii, tratamentului şi controlului bolilor cu 

impact major asupra stării de sănătate a acestora. 

VI.1. Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului: 

VI.1.1. Profilaxia distrofiei la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni care nu beneficiază 

de lapte matern, prin administrarea de lapte praf 

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

VI.1.3. Prevenirea fenilcetonuriei şi hipotiroidismul congenital prin screening neonatal, 

confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi monitorizarea evoluţiei bolii 

VI.1.4. Tratamentul dietetic al copiilor cu fenilcetonurie şi alte boli înnăscute de 

metabolism 

VI.1.5. Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuţi 

VI.1.6. Prevenirea retinopatiei de prematuritate şi complicaţiilor acesteia prin screening 

neonatal, laserterapie şi monitorizarea evoluţiei bolii 

VI.1.7. Prevenirea morbidităţii asociate şi a complicaţiilor prin diagnostic precoce, precum 

şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil 

VI.1.8. Prevenirea complicaţiilor prin diagnostic precoce şi monitorizare a  epilepsiei şi a 

manifestărilor paroxistice non-epileptice la copil  



113 

 
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ - RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 

2017 
 

 

VI.1.9. Analiza inegalităţilor în starea de sănătate a copiilor 

VI.2. Subprogramul de sănătate a femeii: 

VI.2.1. Prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la servicii de planificare 

familială 

VI.2.2. Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului,calităţii şi 

eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză 

VI.2.3. Prevenirea bolilor genetice prin diagnostic pre- şi postnatal 

VI.2.4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh  

 

S-a încheiat contract pentru implementarea programului naţional de sănătate cu Spitalul 

Clinic Judeţean Mureş. 

Au fost  centralizate şi transmise lunar unităţilor de asistenţă tehnică şi management 

cererile de finanţare fundamentată ale unităţilor care implementează programe naţionale şi 

subprograme naţionale de sănătate publică detaliate pe tipuri de cheltuieli. 

Au fost centralizate şi transmise unităţilor de asistenţă tehnică şi management trimestial, 

cumulate de la începutul anului şi anual indicatorii prevăzuţi în cadrul PN. 

S-au întocmit, centralizat şi s-au transmis UATM trimestrial şi anual: 

- rapoartele de activitate referitoare la stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul PN,  

- analiza comparativă a costurilor medii realizate,  

- probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în derularea PN şi  

- propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a PN de sănătate publică. 

 

Pentru anul 2017 PN VI. a  beneficiat de o prevedere bugetară 97.000 lei. 

Astfel , s-au derulat următoarele subprograme:  

VI.1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie şi sănătate a copilului:  

VI.1.1. 259 sugari au beneficiat  de lapte praf. 

VI.1.2. În cadrul  intervenţiei  de profilaxie a malnutriţiei la copiii cu greutate mică la 

naştere au fost 568 beneficiari 

VI.1.5. Screening pentru depistarea precoce a deficienţelor de auz la nou-născuţi: 

beneficiari 1.642 
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VI.1.6. Screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate, şi a 

complicaţiilor acesteia,tratamentul şi dispensarizarea copiilor: beneficiari 838 prematuri 

testaţi şi11 trataţi cu laser. 

VI.1.7. La nivelul Clinicii Pediatrie din cadrul SCJ Mureş se derulează intervenţia 

Profilaxia Sindromului de malabsorbţie la copil, au fost 52 pacienţi testaţi. 

VI.2. Subprogramul de Sănătate a femeii 

În ceea ce priveşte Subprogramul de Sănătate a femeii 

VI.2.4. 120 femei cu Rh negativ au beneficiat de administrare gratuită de imunoglobulină 

anti Rh pentru profilaxia Sindromului de izoimunizare Rh. 

 

  A fost anchetat  1 caz de deces matern; dosarul s-a trimis la Ministerul Sănătăţii, 

Direcţia de Asistenţă medicală şi Sănătate publică, respectiv la IOMC Bucureşti, 

Departamentul de Obstetrică.  

 

 Activităţi specifice în cadrul protocoalelor de colaborare cu instituţiile partenere. 

  Activitate în cadrul Echipei intersectoriale locale împreună cu unităţile partenere din 

subordinea CJ Mureş pentru combaterea violenţei asupra copiilor şi a violenţei domestice 

în general. 

 

PROGRAMUL DE TRATAMENT ÎN STRĂINĂTATE  

1. Obiectiv  

Asigurarea accesului la tratament în străinătate pentru bolnavii cu  afecţiuni grave care 

nu pot fi tratate în ţară. 

 

2. Activităţi şi rezultate 

În cursul anului 2017 au fost înregistrate un număr de 21 dosare medicale ale 

pacienţilor cu  afecţiuni grave, care nu pot fi tratate în ţară : 

- 18 dosare medicale din judeţele arondate Centrului universitar Tg. Mureş au fost 

trimise comisiilor teritoriale de specialitate din care 16 dosare medicale au fost 

finalizate şi retrimise Direcţiilor de sănătate publică teritoriale  conform prevederilor 
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Ordinului MS nr.50/2004 iar 2 dosare medicale au primit refuzul comisiilor teritoriale 

de specialitate. 

- 3 dosare medicale din judeţul Mureş din care 1 dosar medical a fost refuzat de 

comisia   Ministerului Sănătăţii, 1 dosar medical a primit refuzul comisiei teritoriale de 

specialitate şi 1 dosar este în derulare. 

 

3. Dificultăţi întâmpinate în derulare 

Corespondenţa cu clinicile din străinătate se desfăşoară cu mare întârziere. 

 

ASISTENŢĂ MEDICALĂ 

Obiectiv : Redresarea şi dezvoltarea asistenţei medicale 

Asistenţa medicală primară 

Analiza nevoii de servicii medicale primare şi de specialitate la nivelul judeţului şi 

asigurarea accesibilităţii la aceste servicii: 

În anul 2017 în judeţul Mureş nu s-au înregistrat zone neacoperite cu servicii de asistenţă 

medicală primară: 

305 medici de familie titulari  au asigurat asistenţa medicală primară pentru un număr total 

de cca. 580.000 de locuitori la nivelul judeţului, ceea ce înseamnă  în medie un medic la 

1.900 de locuitori.  

În anul 2017 au funcţionat 3 centre de permanenţă în localităţile: Şăulia, Zau de Câmpie şi 

Band.  

Număr Centre 

permanenţă funcţionale 

în relaţie contractuală 

cu CAS  

Nr. Centre de 

permanenţă care 

funcţionează  în 

cabinetele 

medicilor de 

familie 

Nr. Medici care 

deservesc centrele 

de permanenţă 

 

Zona acoperită de 

centrele de 

permanenţă 

ca şi localităţi şi 

populaţie 

3 
- rural: 3 

- urban:0 

- rural: 15 

- urban:0 

- rural: 11 sate 

   - urban:0 
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Centru de permanenţă 

fix Band 
da 

5 medici  

 

Band, Mădăraş – 

6.600 pers.,  

Iclănzel- 2.200 pers. 

Grebenişu de 

Câmpie-1.600 pers. 

Centru de permanenţă 

fix Zau de Câmpie 
da 5 medici  

Zau de Câmpie-3.400 

pers., Valea Largă-

3.200 pers., Tăureni-

1.000 pers.,  

Centru de permanenţă 

fix Şăulia 
da 5 medici  

Şăulia-2.000 pers., 

Miheşu de Câmpie-

2.600 pers., 

Pogăceaua-2.000 

pers., Sânpetru de 

Câmpie-3.000 pers. 

 

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate 

În anul 2017 medicii specialişti, din ambulatorul de specialitate integrat al spitalelor, din 

cabinetele medicale individuale private, respectiv din cadrul societăţilor civile medicale 

sau comerciale, au asigurat asistenţa medicală ambulatorie de specialitate la nivelul 

judeţului. Majoritatea acestor unităţi ambulatorii au sediul în mediul urban. În mediul rural 

sunt înregistrate puţine unităţi sanitare ambulatorii de specialitate publice sau private, în 

special  cabinete de stomatologie.  

Astfel, pacienţii din mediul rural au acces limitat la aceste servicii de specialitate, 

accesibilitatea fiind condiţionată de mai mulţi factori, cum ar fi: distanţa dintre domiciliu 

şi cabinetul de specialitate din urban, condiţiile şi posibilităţile de transport în comun, 

factorul timp şi nu în ultimul rând, factorul financiar. 

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate este asigurată în sistemul public de 1595 

medici specialişti şi rezidenţi, iar în sistemul privat de 119 medici specialişti. 
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Asistenţa medicală dentară a fost asigurată de 82 medici dentişti în sistemul public, 71 

medici dentişti în sistemul privat în mediul rural şi 295 medici dentişti în mediul urban în 

sistemul privat. 

 Servicii medicale de îngrijiri la domiciliu au fost asigurate de 20 unităţi private de 

pe raza judeţului nostru. 

 Unităţile sanitare cu paturi publice şi private sunt concentrate în mediul urban. 

 În judeţul Mureş există 9 spitale publice, fiecare cu ambulator integrat şi 9 unităţi 

sanitare private cu paturi.  

Nr. 

Crt. 
 Unităţi sanitare publice cu paturi  

Număr 

paturi 

 

Nr. medici 

Nr. Personal 

sanitar 

mediu 

1 

 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 

Tg.Mures  

 

1.089 237 1.090 

2 
IUBCVT 

 
210 41 244 

 

3 
 Spital Clinic Judeţean Mureş  1.182 130 805 

 

4 
 Spitalul Municipal Sighişoara  241 42 162 

 

5 

 Spitalul Municipal "Dr. Eugen 

Nicoară" Reghin  
264 47 178 

 

6 

 Spitalul Municipal "Dr. 

Gh.Marinescu" Târnăveni  
570 44 210 

 

7 

 Spitalul Orăşenesc "Dr. Valer 

Russu" Luduş  
216 39 123 
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8 

 Spitalul Orăşenesc Sîngeorgiu de 

Pădure  
40 5 19 

9  Spitalul Sovata-Niraj  25 7 14 

  

 IUBCvT Tîrgu Mureş, reînfiinţat în cursul nului 2013,  reprezintă o unitate de elită 

în asistenţa medicală din România, oferind o gamă largă de servicii medicale prin secţiile 

clinice, compartimentele şi laboratoarele din structura acestuia: 

1 Secţie Clinică de Chirurgie Cardiovasculară pentru adulţi şi copii cu compartiment de 

transplant cardiac şi Bloc operator adulţi şi Bloc operator copii şi transplant cardiac; 

2 Compartimente ATI adulţi şi copii care oferă servicii de reanimare şi terapie intensivă 

cardiovasculară; 

2 Secţii Clinice de Cardiologie adulţi cu compartiment de terapie intensivă coronarieni şi 

compartiment de cardiologie intervenţională 

1 Clinică de Cardiologie copii, prima cu acest profil din ţară; 

Laborator de explorări funcţionale invazive – angiografie, angioplastie, stent graft; 

Laborator de explorări electrofiziologice invazive – studii electrofiziologice, implant de 

stimulatoare cardiace; 

Laborator de imunologie de transplant, HLA; 

Laborator de explorări funcţionale neinvazive adulţi; 

Laborator de explorări funcţionale neinvazive copii; 

“Pacemaker Clinic” – Serviciul ambulator de urmărire al pacienţilor cu stimulatoare 

cardiace. 

 

Unităţi sanitare private cu paturi: 

Nr. crt.  Nume furnizor de servicii medicale Localitatea 

1 CENTRUL MEDICAL NOVA HOSPITAL TÎRGU MURES 

2 CENTRUL MEDICAL TOPMED  TÎRGU MURES 
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3 CENTRUL MEDICAL GALENUS TÎRGU MURES 

4 CENTRUL MEDICAL PULS TÎRGU MURES 

5 CENTRUL MEDICAL CARDIOMED TÎRGU MURES 

6 S.C. BEST MED S.R.L. REGHIN 

7 S.C. RAL MED CENTRU MEDICAL SIGHIŞOARA 

8 S.C. ACTAMEDICA S.R.L. TÎRGU- MUREŞ 

9 S.C.ENDO ARTROSCOPIA S.R.L. TÎRGU-MUREŞ 

               

 

IV.  ACTIVITATEA FINANCIAR BUGETARĂ 

 

Pentru anul  2017, Direcţia de Sănătate Publică Mureş precum şi unităţile sanitare publice 

din judeţul  Mureş, au beneficiat de fonduri finanţate de către Ministerul Sănătăţii, pentru 

cheltuieli de personal, bunuri şi servicii şi capital, astfel:  

 

I.Pentru activitatea desfăşurată la nivelul  Direcţiei de Sănătate Publică Mureş : 

1) Sursa de finanţare buget de stat – pentru activitatea proprie a Direcţiei de Sănătate 

Publică Mureş: total  7.950 mii lei  din care: 

 - 7.171 mii lei pentru cheltuieli de personal 

            - 358 mii lei pentru bunuri şi servicii  

           - 406 mii lei pentru Programe de Sănătate 

           - 15 mii lei tratament in străinătate 

 

Sursa de finanţare accize – pentru programele naţionale de sănătate – bunuri şi servicii 

derulate de către Direcţia de Sănătate Publică  Mureş,  suma  de 701 mii lei . 

 

II. Pentru alte activităţi finanţate de către Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de 

Sănătate Publică : 

1)  Transferuri de la Ministerul Sănătăţii din bugetul de stat în sumă  de 2.597 mii lei, din 

care:  
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- 281 mii lei   – plata salariilor medicilor şi asistenţilor din unităţile medico sociale; 

- 2.316 mii lei – plata salariilor mediatorilor sanitari şi asistenţilor comunitari, 

 

2)  Sursa de finanţare buget stat   în sumă  de 31.360 mii lei, din care: 

- 22.500 mii lei pentru finanţarea unor acţiuni de sănătate (plata salariilor pentru rezidenţi 

anul I-VII, cheltuieli de personal pentru cabinetele de planning, cheltuieli de personal şi 

cheltuieli de funcţionare pentru activitatea din dispensarele TBC, LSM), desfăşurate în  

unităţile  sanitare din reţeaua administraţiei  publice   locale 

- 3.761 mii lei pentru finanţarea programelor de sănătate derulate de unităţile sanitare din 

reţeaua administraţiei publice   locale 

- 5.099 mii lei pentru finanţarea asistenţei medicale desfaşurată în cabinetele medicale din 

unităţile de învăţământ. 

 

Sursa de finanţare accize de la Ministerul Sănătăţii în suma de 3.985  mii lei -  pentru 

programele naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei 

publice locale 

 

III. Sursa de finanţare venituri proprii – pentru activitatea proprie a Direcţiei de 

Sănătate Publică Mureş : total 875 mii lei din care : 

- 120 mii lei pentru cheltuieli de personal 

- 515 mii lei pentru bunuri şi servicii 

- 240 mii lei pentru investiţii. 

În cursul anului 2017 s-au încheiat contracte şi acte adiţionale pentru: 

- asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, 

medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale 

sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din 

unităţile sanitare de învăţământ, cu următoarele primarii: Tg.Mureş, Târnăveni, 

Sighişoara, Reghin, Luduş, Iernut şi Gurghiu. 

 

Asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, după caz, cheltuielilor 

materiale pentru bunuri şi servicii pentru cabinetele cuprinse în structura organizatorică a 
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spitalului public (rezidenţi, cabinete planning, dispensare TBC, LSM) din reţeaua 

autorităţilor administraţiei publice locale, cu următoarele unităţi sanitare: Spitalul Clinic 

Judeţean Mureş, Spitalul Municipal Sighişoara, Spitalul Municipal Reghin, Spitalul 

Municipal Târnăveni, Spitalul Orăşenesc Luduş,  Spitalul Orăşenesc Sg.Pădure.  

 

 

 

  V. ACHIZIŢII  PUBLICE 

 

 

Activitatea desfăşurată  de Compartimentul Achiziţii Publice a cuprins următoarele: 

1. Încheierea, semnarea şi transmiterea actelor adiţionale la contractele încheiate în anul 

2017 cu diferiţi furnizori pentru continuarea activităţii Direcţiei de Sănătate Publică Mureş 

până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018. 

2. În cadrul compartimentului de achizitii publice, s-a elaborat, în etape, conform filei de  

buget aprobat, planul de achiziţii publice pe anul 2017. 

3. Achiziţiile s-au efectuat conform  referatelor întocmite de către compartimentele 

funcţionale ale Direcţiei de Sănătate Publică Mureş.  

4.  Întocmirea documentatiei privind achiziţiilor publice de servicii şi produse, pentru anul 

2017, necesare bunei desfaşurări a activităţii Direcţiei de Sănătate Publică, conform Legii 

98/ 2016 privind legea achiziţiilor publice şi obţinerea aprobarilor de la ordonatorul de 

credite; întocmirea referatelor de aprobare către ordonatorul de credite, privind aprobarea 

achiziţiilor; întocmirea caietelor de sarcini, specificaţiilor tehnice; încheierea şi derularea 

contractelor de achiziţii publice pentru produse şi servicii. 

5. În anul 2017 am finalizat 528 cumpărări directe on line în SEAP, 360 comenzi scrise şi 

un număr de 48 contracte. Comenzile se transmit către furnizori, urmând verificarea 

modului de bună execuţie a comenzilor lansate (sau a contractelor întocmite). Se verifică 

dacă marfa corespunde cu comanda cantitativ şi calitativ  (dacă a fost livrată total sau 

parţial).  

6. Menţinerea unor relaţii bune cu furnizori în vederea aprovizionării cu produse care să 

corespundă calitativ cerinţelor impuse prin referatele de necesitate.  

7. Realizarea achiziţiilor în vederea dotării laboratoarelor cu aparatură de laborator si 

echipamente, în conformitate cu lista de investiţii aprobată de către Ministerul Sănătăţii. 
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8. Comanda lunară pentru ridicarea filmelor radiologice de la Institutul Naţional de 

Sănătate Publică  Bucuresti pentru Laboratorul de Igiena Radiaţiilor Ionizante. Comanda  

se realizează telefonic. 

9. Remedierea diferitelor probleme apărute în rezolvarea referatelor prin corespondenţa cu 

colegii  de la compartimentele de chimie sanitară şi toxicologie, laboratorul de 

microbiologie, laboratorul radiaţii ionizante şi  compartimentul de epidemologie.  

Conversaţii zilnice telefonice în vederea rezolvări problemelor apărute pe parcurs. 

10. Retransmiterea adreselor şi a e-mailurilor primite de la Ministerul Sănătăţii cu privire 

la încheierea contractelor de furnizare combustibili pentru anul 2017  tuturor instituţiilor 

sanitare indiferent de subordonarea acestora din judeţul Mureş. 

11. Transmiterea adreselor primite de la Ministerul Sănătăţii cu privire la situaţia bunurilor 

aflate în domeniul public al statului şi administrarea direcţiilor de sănătate publică  către 

toate unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea 

Ministerului Sănătăţii. 

12. Întocmirea răspunsurilor la solicitările cerute de către SC TODY LABORATORIES 

INT SRL în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

privind informaţii referitoare la preţurile cu care s-au achiziţionat diferite produse.  

 

 

Prin activitatea desfăşurată în cadrul Serviciului administrativ şi mentenanţă al 

Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, în cursul anului 2017, s-a asigurat: 

 

 întocmirea delegaţiilor în vederea deplasării în teren a angajaţilor, conform graficului 

săptămânal aprobat; 

 organizarea săptămânală a activităţii de transport conform solicitării 

compartimentelor de specialitate şi supunerea spre aprobare; 

 verificarea şi calculul foilor de parcurs a conducătorilor auto, precum şi modalitatea 

de  utilizare a cardurilor de combustibil şi încadrarea în cota de carburanţi stabilită 

potrivit legii; 

 întocmirea fişelor de activitate zilnică ( FAZ), pentru fiecare autoturism; 
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 efectuarea asigurărilor de răspundere civilă auto obligatorie (RCA), verificări tehnice 

obligatorii la termene (ITP); 

 aprovizionarea instituţiei cu materiale consumabile; 

 asigurarea verificării metrologice pentru aparatura din laboratoarele şi 

compartimentele de specialitate ale instituţiei 

 asigurarea verificării cazanelor şi a recipientelor sub presiune; 

 verificarea şi repararea instalaţiilor de încălzire termică; 

 asigurarea normelor de protecţie a muncii, verificarea stingătoarelor de incendiu din 

dotarea instituţiei; 

 în urma inventarierii bunurilor din anul 2016, s-au întocmit dosarele cu propunerile de 

casare pentru mijloace fixe, precum şi pentru obiectele de inventar, care au fost 

trimise Ministerului Sănătăţii spre aprobare; după aprobare, s-a realizat casarea 

efectivă şi predarea unor materiale reciclabile unor unităţi de specialitate; 

 întocmirea referatelor de necesitate în vederea achiziţionării serviciilor necesare bunei 

desfăşurări a activităţii instituţiei;  

 realizarea reparaţii curente în cadrul imobilului situat pe str.Gheorghe Doja nr.34, 

care au implicat efectuarea unor lucrări de mici modificări, igienizare în vederea 

asigurării condiţiilor de muncă structurilor de specialitate care îşi desfăşoară 

activitatea în locaţia respectivă, precum şi a unor lucrări în regim de urgenţă 

determinate de prevederile legale în vigoare şi de starea avansată de uzură/deteriorare 

a unor parţi componente ale imobilului, respectiv:  

- amenajarea unui punct de colectare deşeuri periculoase în incinta garajului 

- amenajarea unui punct de depozitare a materialelor de curăţenie în incinta garajului 

- amenajarea unui spaţiu destinat conducătorilor auto, prin recompartimentarea sălii 

de aşteptare a punctului de recoltare; 

- reamenajarea sălii de aşteptare a punctului de recoltare  

- înlocuirea şi repararea acoperisului superior al imobilului principal(confecţionat din 

tablă) 

- reparararea sau/şi înlocuirea unui număr de 10 geamuri (Compartiment 

epidemiologie şi Laborator de igiena radiaţiilor ionizante), aflate într-o stare avansată 
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de deteriorare, situate frontal, către spaţiul public existând pericolul unor accidentări 

cauzate de fenomene meteorologice; 

- igienizarea şi reamenajarea unor birouri situate pe str.Gheorghe Marinescu nr.50, 

ocazionate de reorganizarea unor structuri funcţionale din cadrul instituţiei; 

 verificarea/înlocuirea stingătoarelor de incendii la nivelul tuturor structurilor 

funcţionale din cadrul instituţiei; 

 colectarea şi predarea către o societate specializată a deşeurilor şi materialelor 

neutilizabile rezultate din bunurile casate, precum şi a celor depozitate şi casate în anii 

anteriori; 

 efectuarea demersurilor şi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor din partea instituţiilor 

abilitatea în vederea tăierii unor arbori situaţi în curtea imobilului situat de pe 

str.Gheorghe Doja nr.34; 

 finalizarea acţiunii de tăiere a arborilor prin intermediul unei societăţi autorizate; 

 organizarea acţiunilor premergătoare în vederea realizării arhivării documentelor din 

cadrul instituţiei; 

 s-a realizat iluminatul curţii interioare prin intermediul unei societăţi autorizate; 

 s-au intreprins demersuri şi s-a asigurat efectuarea analizei nivelului de risc al 

instituţiei, conform legislaţiei în vigoare 

 intocmirea documentaţiei în vederea disponibilizării, cu titlu gratuit, conform 

legislaţiei în vigoare, a două autoturisme din dotarea instituţiei; 

 efectuarea demersurilor necesare în vederea scoaterii din evidenţele autorităţii locale a 

celor două autoturisme transmise cu titlu gratuit către două unităţi sanitare de pe raza 

judeţului Mureş; 

 efectuarea demersurilor în vederea înregistrării în evidenţele autorităţii locale, 

înmatriculării, precum şi a asigurărilor necesare (RCA şi CASCO) aferente celor două 

autoturisme Dacia Duster achiziţionate în anul 2017; 

 Efectuarea altor lucrări/intervenţii de urgenţă în vederea asigurării desfăşurării în 

bune condiţii a activităţii instituţiei, conform atribuţiilor specifice. 
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VI.  ACTIVITATEA BIROULUI  RESURSE UMANE, NORMARE , 

ORGANIZARE, SALARIZARE 

 

A. Activităţi referitoare la unităţile sanitare din judeţul Mureş 

 

 s-a asigurat consultanţă şi  îndrumare, la solicitare,  unităţilor sanitare subordonate 

Ministerului Sănătăţii şi unităţilor al căror management a fost transferat 

autorităţilor  locale, în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei referitoare la  angajare, 

promovare, salarizare, gărzi,  modificarea structurii organizatorice; 

 au fost întocmite, verificate  şi raportate situaţiile/machetele solicitate de către 

Ministerul Sănătăţii, pentru toate unităţile  sanitare de pe raza judeţului Mureş, 

indiferent de subordonare: structura unităţilor sanitare cu paturi, cheltuieli cu 

salariile pe categorii de personal, posturi vacante şi bugetate, funcţii de conducere, 

impact financiar prin modificări salariale; 

 s-a asigurat prezenţa reprezentantului Direcţiei de Sănătate Publică Mureş în 

comisiile de examen la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante 

de medic/farmacist/biolog/chimist/biochimist de către unităţile sanitare din judeţul 

Mureş; 

 au fost analizate şi centralizate rapoartele statistice lunare privind numărul 

posturilor ocupate şi fondul de salarii realizat pe surse de finanţare; 

 au fost întocmite situaţiile şi raportările lunare, trimestriale şi semestriale solicitate  

de către Ministerul Sănătăţii, Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş; 

 au fost elaborate răspunsuri la solicitările din teritoriu pe domeniul specific, 

precum şi la memorii,  interpelări. 

 

 B. Activităţi de personal şi managementul funcţiei publice 

  

 a fost întocmit statul de funcţii al unităţii şi a fost întocmită  

documentaţia/corespondenţa către Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţională a 
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Funcţionarilor Publici  referitoare la modificarea statului de funcţii, transformarea 

structurii posturilor; 

 s-au iniţiat, întocmit  şi supus aprobării dispoziţii privind  eliberarea/încetarea, 

suspendarea, promovarea, detaşarea, mutarea, exercitarea cu caracter temporar a 

funcţiilor publice de conducere vacante şi alte acte privind modificarea raporturilor 

de serviciu/muncă pentru personalul din aparatul propriu; 

 s-au iniţiat şi supus aprobării dispoziţiile privind modificarea drepturilor salariale, în 

conformitate cu prevederile legislative, pentru tot personalul aparatului propriu ( 

ianuarie 2017, iulie 2017); 

 au fost întocmite adeverinţe privind completarea vechimii în muncă a salariaţilor 

după 01.01.2011; 

 au fost solicitate avizele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru 

structura funcţiilor publice, pentru organizarea concursurilor de recrutare şi 

promovare, pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor de conducere 

vacante; 

 a fost elaborat Planul de ocuparea a funcţiilor publice pe anul 2018; 

 s-a asigurat consultanţă  cu privire la  aplicarea legislaţiei specifice  pe linia  

încadrării personalului; 

 s-a asigurat secretariatul  şi participarea în comisiile de concurs şi în  comisiile de 

soluţionare a contestaţiilor la examenele/ concursurile de ocupare a posturilor 

vacante/ temporar vacante , examenelor de promovare în grad profesional din 

unitate; 

 au fost întocmite/completate/actualizate fişele posturilor;  

 a fost întocmit Planul  de formare profesională  a funcţionarilor publici şi a 

personalului contractual; 

 au fost calculate, actualizate, acordate drepturile salariale, au fost întocmite, lunar,  

ordonanţările de plată pentru cheltuielile de personal, au fost întocmite şi transmise 

Declaraţia fiscală  112, Declaraţia 205 privind impozirul reţinut la sursă Declaraţia 

M500 privind informaţiile detaliate de încadrare şi salarizare a personalului plătit 

din fonduri publice şi raportările privind acordarea drepturilor salariale;  
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 au fost efectuate raportări semestriale şi anuale (conform prevederilor 

H.G.186/1995) şi  au fost transmite către Direcţia Generală a Finanţelor Publice 

Mureş; 

 a fost completată şi actualizată aplicaţia   REVISAL; 

 s-a transmis la  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Mureş, la 

termenele stabilite de lege, situaţia locurilor de muncă vacante, vacantate  şi 

ocupate din cadrul instituţiei; 

 au fost întocmite raportări periodice şi a fost actualizată permanent baza de date 

privind managementul funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici în Portal –

Agenţia  Naţională a Funcţionarilor Publici; 

 au fost calculate şi plătite, conform legii,  drepturile câştigate în instanţă; 

 au fost întocmite dosarele de pensionare pentru personalul din cadrul instituţiei 

care a îndeplinit condiţiile legale de pensionare; 

 au fost înregistrate şi actualizate declaraţiile de avere şi de interese ale 

funcţionarilor publici din instituţie, au fost afişate pe site-ul instituţiei şi au fost 

transmise Agenţiei Naţionale de Integritate; 

 au fost actualizate dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din aparatul 

propriu al direcţiei; 

 a fost monitorizată şi raportată, trimestrial şi semestrial, situaţia privind respectarea 

codului de conduită a funcţionarilor publici, inclusiv regimul incompatibilităţilor şi 

al conflictului de interese;  

 au fost întreprinse demersurile legale pentru obţinerea avizului în vederea 

organizării examenelor de promovare în gradul profesional imediat superior pentru 

funcţionarii publici care  au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege pentru 

promovare în grad; 

 s-au organizat 6 concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii  publice 

vacante şi a funcţiilor contractuale vacante din cadrul instituţiei; 

 s-au organizat un concurs de promovare în grad profesional pentru functionarii 

publici; 
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 s-au pregătit fişele de evaluare a performanţelor profesionale individiuale şi s-a 

asigurat consultanţă cu privire la acţiunea de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual din 

aparatul propriu; 

 au fost întocmite şi transmise situaţiile privind numărul de posturi, categorii de 

personal, fondul de salarii, etc. solicitate de Ministerul Sănătăţii, Direcţia Generală  

a Finanţelor Publice –Administraţia  Judeţeană a Finanţelor Mureş. 

 s-a asigurat secretariatul comisiei constituite la nivelul Direcţiei de Sănătate 

Publică Mureş pentru stabilirea necesităţii continuării activităţii medicale peste 

vârsta legală de pensionare  în relaţie contractuală cu Casa Judeţeană de Asigurări 

de Sănătate Mureş,  în conformitate cu alin.(8) art.391 din Legea nr.95/2006 

privind reforma in domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 s-a asigurat reprezentarea Direcţiei de Sănătate Publică Mureş în comisiile 

constituite  conform HG.nr161/2016 pentru aprobarea pachetelor  de servicii şi a 

Contractului -cadru  care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 

medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017. 

 

 C. Managementul  pregătirii medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor prin 

rezidenţiat, evaluare şi certificare profesională a medicilor, medicilor dentişti, 

farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, recunoaşterea calificărilor 

obţinute în România 

  

 în centrul universitar Tg Mureş se află în pregătire un număr de 1400 rezidenţi 

(medici, medici dentişti, farmacişti); 

 au fost luaţi în evidenţă şi repartizaţi pe clinici de îndrumare metodologică şi 

stagii, rezidenţii care  au promovat concursul naţional de rezidenţiat din sesiunea   

mai 2016 (21 rezidenţi)  şi sesiunea 19 noiembrie 2017 (358 rezidenţi)  care au ales 
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centrul universitar de pregătire Tg Mureş, sens în care s-au  întocmit  comunicări 

către: 

- secţia clinică de îndrumare, 

- unităţile sanitare de încadrare, 

- coordonatorii de rezidenţiat; 

 au fost eliberate 379 adeverinţe privind confirmarea acestor rezidenţi prin ordin al 

ministrului sănătăţii; 

 a fost completată baza de date cu unitatea de încadrare, unitatea de îndrumare şi  

clinica de pregătire a rezidenţilor în vederea eliberării carnetelor de rezident pentru 

rezidenţii din sesiunea  noiembrie 2017; 

 au fost eliberate  adresele pentru rotaţia  în stagiu a  rezidenţilor pe loc/post, cu 

pregătire în centrul universitar Tg Mureş;  

 a fost actualizată baza de date  a rezidenţilor prin introducerea datelor şi 

documentelor privind: rotaţia stagiilor, întreruperi/prelungiri de rezidenţiat, 

recunoaşteri de stagii, renunţări la calitatea de rezident, schimbări de specialitate, 

schimbarea centrelor de pregătire, eliberarea carnetelor de rezident;  

 au fost întocmite şi eliberate adeverinţe conforme cu carnetul de  rezident, necesare 

pentru  recunoaşterea studiilor de specialitate în străinătate pentru rezidenţii care 

au efectuat  pregătirea prin rezidenţiat în centrul universitar Tg Mureş; 

 au fost întocmite situaţii privind rezidenţii aflaţi în pregătire în centrul universitar 

Tg Mureş: distribuţii pe specialităţi, pe ani de studiu, liste nominale şi numerice; 

 s-a realizat corespondenţa cu Ministerul Sănătăţii şi spitalele din judeţul Mureş 

privind întreruperile/prelungiri de rezidenţiat, recunoaşteri de stagii, renunţări la 

calitatea de rezident, schimbări de specialitate, ieşirea din starea de 

incompatibilitate şi alte  situaţii particulare, concrete privind rezidenţii; 

 s-au verificat şi centralizat, lunar, listele primite de la spitalele din teritoriu  cu 

bursele cuvenite rezidenţilor, iar situaţia finală  a fost transmisă, lunar, Centrului 

Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănătate Publică, în format electronic şi 

pe suport de hârtie; 

 au fost eliberate carnetele de rezident; 
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 au fost luaţi în evidenţă şi au fost repartizaţi în stagii de pregătire medicii înscrişi 

în programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, sesiunea 

mai 2017 (33) şi sesiunea noiembrie 2017 (10) în centrul universitar Tg Mureş; 

 în centrul universitar Tg Mureş se  află în pregătire un număr de aproximativ 95 

medici/medici dentişti în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă,  faţă  de care 

am realizat următoarele activităţi: 

- evidenţa achitării taxelor de pregătire pe baza chitanţelor de plată, 

- evidenţa stagiilor de pregătire pe baza adeverintelor eliberate de clinicile 

universitare, 

- informarea medicilor în legătură procedura privind recunoaşterea stagiilor 

de pregătire din prima specialitate şi întocmirea documentaţiei către Ministerul 

Sănătăţii, 

 - eliberarea de adeverinţe care să ateste calitatea de medic aflat în pregătire 

în a doua specialitate, 

- eliberarea carnetelor de pregătire pentru medicii specialisti înscrişi la a 

doua  specialitate în regim cu taxă; 

 pe parcursul  anului 2017 s-au  îndeplinit şi atribuţiile şi responsabilităţile privind  

organizarea şi desfăşurarea examenelor şi concursurilor pentru obţinerea gradelor  

şi treptelor profesionale desfăşurate în conformitate cu programarea din calendarul 

de concursuri şi examene  :  

  -     examenele pentru obţinerea titlului de medic/ medic dentist/ farmacist 

          specialist, sesiunea  22  martie 2017; 

  -   examenele  pentru obţinerea  atestatelor  de  studii complementare                  

         sesiunea 17 mai 2017 şi 1 noiembrie 2017; 

- examenele de biolog/chimist/biochimist specialist şi principal, sesiunea  

31 mai 2017 ; 

- examen pentru obţinerea gradului de medic/medic dentist/farmacist 

primar, sesiunea 21 iunie 2017; 

- examenele pentru obţinerea titlului de medic/medic dentist/farmacist 

specialist, sesiunea 18 octombrie 2017; 
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-  concursul naţional de intrare în rezidenţiatul pe post şi pe loc,  în 

medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 21 mai 2017 şi 

sesiunea 19 noiembrie 2017; 

 pentru organizarea acestor examene la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică s-au 

desfăşurat următoarele activităţi : 

- s-au primit dosarele şi s-a verificat îndeplinirea condiţiilor de participare, 

în vederea înscrierii la concursuri/examene în conformitate cu metodo- 

logia de desfăşurare emisă de Ministerul Sănătăţii (  685 dosare)  ;   

- candidaţii înscrişi au fost înregistraţi în  modulele informatice/aplicaţiile 

Ministerului Sănătăţii pentru fiecare sesiune de examen la termenul stabilit;   

  - s-au constituit comisii de examen;  

- s-au pregătit dosarele cu materialele necesare pentru desfăşurarea con- 

cursurilor/examenelor şi s-au instruit secretarii comisiilor pentru întocmirea 

corectă a documentelor de examen( cataloage, procese-verbale);  

  - s-a verificat documentaţia de examen  la finalizarea fiecărei sesiuni de  

  examen; 

- s-a transmis Ministerului Sănătăţii  documentaţia de examen finală  pentru 

eliberarea ordinelor de confirmare; 

  - participarea la activitatea de alegerea a specialităţii şi a centrului  

  universitar de  pregătire pentru rezidenţii din sesiunea 19 noiembrie 2017;  

 s-au solicitat Ministerului Sănătăţii certificatele de medic, medic dentist/farmacist 

specialist/primar, atestatele de studii complementare au fost înregistrate în baza de 

date, afişate pe site-ul unităţii şi au fost eliberate titularilor certificatele primite; 

 s-a întocmit documentaţia necesară aprobării menţinerii în activitate peste vârsta de 

pensionare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti; 

 s-au primit  şi verificat dosarele pentru eliberarea  documentelor de recunoaştere a 

calificărilor profesionale în Uniunea Europeană pentru medici, medici dentişti, 

farmacişti, asistenţi medicali, fiziokinetoterapeuţi şi s-a transmis documentaţia 

către Ministerul Sănătăţii; 
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 s-a asigurat consiliere pe problema recunoaşterii calificărilor profesionale în 

Uniunea Europenă şi s-a realizat corespondenţa  pe această problematică; 

 s-au înregistrat în baza de date, au fost afişate pe site-ul instituţiei şi s-au eliberat 

documentele privind recunoaşterea calificărilor profesionale româneşti în celelalte 

state ale Uniunii Europene, primite de la Ministerul Sănătăţii; 

 s-au  elaborat răspunsuri la  solicitările din teritoriu pe domeniul specific de 

activitate la memorii şi sesizări ale petenţilor, întrebări şi interpelări, rezolvarea 

corespondenţei. 

 

D. În domeniul protecţiei civile, informaţii clasificate şi pregătirea populaţiei 

pentru apărare 

 actualizarea Planului de protecţie civilă; 

 actualizarea planului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate; 

 actualizarea  certificatelor şi autorizaţşiilor de acces la informaţii clasificate; 

 actualizarea evidenţei pregătirii personalului cu atribuţii pe linia informaţiilor 

clasificate, 

 evidenţa documentelor clasificate şi neclasificate primite şi transmise prin poşta 

militară; 

 situaţii şi informaţii solicitate de structura teritorială pentru probleme speciale 

Mureş; 

 actualizarea evidenţei militare, lucrări  de mobilizare şi pregătirea populaţiei pentru 

apărare; 

 comunicare cu structurile superioare pe linie de mobilizarea economiei naţionale. 

 

 

VII. ACTIVITATE RELAŢII PUBLICE, AVIZĂRI /AUTORIZĂRI 

                           

RELAŢII PUBLICE 

* Număr total  informaţii de interes public, solicitate în scris: 14, din care:  

 -număr de solicitări rezolvate favorabil:  12 
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*Numărul de solicitări departajat pe domenii de interes: 

 -utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli): 6 

 -modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice: 2 

 -altele: date statistice, resurse umane, infecţii nosocomiale, utilizare bani din 

Proiectul Băncii Mondiale, listă unităţi sanitare şi laboratoare. 

* Număr de răspunsuri defalcat pe termene de răspuns:  

 -soluţionate favorabil în termen de 10 zile: 10 

 -soluţionate favorabil în termen de 30 zile:   2 

* Număr informaţii exceptate de la acces: 2 

*  Număr de solicitări adresate de persoane juridice: 12 

*  Număr de solicitări adresate de persoane fizice:  2  

*  Număr de solicitări adresate pe suport de hârtie: 7 

*  Număr de solicitări adresate pe suport electronic: 7 

La nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş au fost depuse 194  petiţii, din care:  

*  petiţii  soluţionate prin compartimentul control în sănătate publică - 170 

* petiţii  soluţionate la nivelul altor compartimente de specialitate din cadrul instituţiei- 11 

* petiţii gestionate prin compartimentul relaţii publice - 13 

*  petiţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii - 73 

*  petiţii clasate – 12 

*  petiţii retrase de către petenţi - 1 

 

ACTIVITATE AVIZE/AUTORIZĂRI 

*  au fost verificate  documentaţiile, acordată consultanţă pentru completarea formularelor, 

notificate/ înregistrate documentaţiile solicitanţilor şi repartizate către compartimentele de 

specialitate; 

* a fost asigurat circuitul documentelor intrate/ieşite  din instituţie,între cele două sedii;   

*au fost înregistrate în baza de date  7.354 declaraţii  pe proprie răspundere, de la Oficiul 

Registrului  Comerţului al judeţului Mureş şi repartizate  Serviciului Control în Sănătate 

Publică; 

* a fost gestionată baza de date a absolventilor programelor de instruire privind notiunile 

de igienă (8.652 cursanţi înscrişi); 
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* a fost asigurată informarea solicitanţilor asupra procedurilor de avizare/autorizare 

sanitară,eliberarea documentelor de reglementare în termenele stabilite de legislaţia în 

vigoare;  

* s-a răspuns la adrese/cereri ale solicitanţilor; 

* au fost înregistrate 2.494 dosare, din care eliberate: 

*Autorizaţii sanitare în baza declaraţiei pe proprie răspundere  - 184 ; 

*Autorizaţii sanitare în baza referatului de  evaluare- 204 ( din care 2 refuzuri); 

*Vize anuale  -  40 ; 

 *Notificări-Certificarea conformităţii -  588 (din care 10 refuzuri);  

* Notificări-Asist.de specialitate - 1.044 (din care 230 proiecte cu fonduri europene); 

*Anulări Autorizaţii sanitare  de funcţionare  - 254 ; 

 *Notificări-Negaţii   - 180 . 

      

VIII. COMPARTIMENT JURIDIC 

 

Nr.dosare privid litigiile pe rolul instanţelor judecătoreşti in care DSP Mureş este parte -21 

Sentinţe pronunţate în favoarea DSP -14 

Căi de atac formulate de DSP -3 

Căi de atac formulate împortiva  DSP -2 

Nr.puneri în executare a hotarârilor judecătoreşti definitive prin care s-au dispus măsuri de 

siguranţă (internare medicală sau obligare la tratament medical)-10 

Nr.puneri în executare hotărâri judecătoreşti definitive privind persoanele de punere sub 

interdicţie-106 

Întocmire şi redactare dispoziţii pentru compartimentele instituţiei-140 

Verificarea dosarelor cu documentaţia pentru înregistrarea cabinetelor organizate în 

conformitate cu prev. OG nr.124/1998-110 

Nr. contracte redactate şi vizate juridic- echipament informatic medici de familie-279 

Nr. contracte / acte aditionale  vizate juridic – epidemiologie 319, mediu 80, 

achiziţii 48.  
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IX. ACTIVITATE STATISTICĂ 

 

ACTIVITĂŢI 

- organizarea bazelor de date judeţene, verificarea şi codificarea informaţiilor medicale, în 

conformitate cu reglementările specifice în vigoare;  

- pune la dispoziţia tuturor structurilor interne interesate toate datele solicitate şi pune la 

dispoziţia structurilor externe direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti date statistice medicale, cu acordul conducătorului direcţiei şi în conformitate cu 

legislaţia în vigoare;  

-colaborează cu structurile responsabile pentru supravegherea şi controlul bolilor 

transmisibile şi netransmisibile în realizarea rapoartelor periodice, precum şi a 

prognozelor;  

- organizează sistemul de evidenţă primară şi raportarea statistică sanitară la nivelul 

cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare a unităţilor sanitare;  

- verifică datele raportate cu evidenţele primare şi centralizatoare;  

- centralizează dările de seamă de la nivelul judeţului şi centralizatoarele de activitate şi 

morbiditate trimestriale şi anuale;  

- codifică cauzele de deces, în conformitate cu obligaţiile Ministerului Sănătăţii, în 

buletinele de deces şi de nou-născut mort, conform legislaţiei de stare civilă a populaţiei;  

- verifică şi codifică fişele de decese sub un an, decese perinatale, fişele cu decese materne 

şi le compară ca număr şi cauză de deces cu cele care circulă prin sistemul informaţional 

al Institutului Naţional de Statistică;  

- centralizează, verifică şi transmite structurilor desemnate dările de seamă trimestriale şi 

anuale, precum şi situaţia unităţilor sanitare publice şi private (unităţi, paturi, personal, 

activităţi), solicitate de Institutul Naţional de Statistică conform prevederilor legale în 

vigoare;  

- transmite conform reglementărilor în vigoare datele statistice specifice solicitate de 

Institutul Naţional de Sănătate Publică şi/sau structurilor sale regionale;  

- ţine evidenţa şi raportează mişcarea personalului medical pe unităţi, specialităţi 

medicale, sex şi vârstă şi actualizează permanent registrul naţional;  
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- primeşte raportările legate de activitatea spitalelor, constituie baza de date la nivel 

judeţean, le transmite Ministerului Sănătăţii, pentru decizii majore de politică sanitară şi 

pentru raportările necesare organismelor Uniunii Europene şi Organizaţiei Mondiale a 

Sănătăţii. 

Cazuri noi de boală la nivelul cabinetelor medicilor de familie anul 2016 

 

 

 

nr.crt boala  total 

din care 

femei 

001 Holera 0 0 

002 Febra tifoida 0 0 

003 Febrele paratifoide 0 0 

004 Alte infectii cu salmonella (inf.si toxiinf. alim. 0 0 

005 Shigelloza (dizenteria bacilara) 0 0 

006 Alte infectii intestinale bacteriene 71 35 

007 Botulismul 0 0 

008 Alte intoxicatii alimentare de origine bacteriana 3 2 

009 Amibiaza 68 43 

010 Giardiaza(lambliaza) 3829 2144 

011 Alte boli intestinale prin protozoare 214 130 

012 Alte infectii virale si intestinale,precizate 660 323 

013 Diareea si gastroenterita (de natura infectioasa) 1587 841 

014 Tuberculoza aparatului respirator 106 39 

015 Tuberculoza sistemului nervos 0 0 

016 Tuberculoza altor organe 7 4 

017 Tuberculoza miliara 0 0 

018 Antraxul 0 0 

019 Brucelloza 0 0 

020 Leptospiroza 1 0 

021 Alte antropo-zoonoze bacteriene 25 16 

022 Lepra [Boala Hansen] 0 0 

023 Tetanosul neonatorum 0 0 

024 Tetanosul obstetrical 0 0 

025 Alte forme de tetanos 0 0 

026 Difteria 0 0 

027 Tusea convulsiva 0 0 

028 Scarlatina 58 27 

029 Infectia cu meningococi 3 2 

030 Erizipelul 299 184 

031 Alte boli bacteriene neclasate la alte locuri 284 139 

032 Sifilisul congenital 2 0 
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033 Sifilisul recent (primar,secundar) 5 2 

034 Sifilisul tardiv 0 0 

035 Alte forme de sifilis,fara precizare 7 5 

036 Infectia gonococica 1 0 

037 Sancrul moale 1 0 

038 Trichomoniaza 57 52 

039 Alte boli cu transmitere  sexuala 31 12 

040 Trahomul 0 0 

041 Alte boli prin Chlamydia 4 3 

042 Tifosul exantematic 0 0 

043 Tifosul recrudescent[boala Brill] 0 0 

044 Alte rickettsioze 1 0 

045 Poliomielita acuta 0 0 

046 Rabia 0 0 

047 Encefalita si meningita virala 5 2 

048 Alte infectii virale ale sistemului nervos 40 21 

049 Varicela 2350 1217 

050 Zona [herpes zoster] 1283 819 

051 Rugeola 130 63 

052 Rubeola 72 38 

053 Alte infectii virale cu leziuni cutaneo-mucoase 811 440 

054 Hepatita virala acuta A 49 20 

055 Hepatita virala acuta B 21 12 

056 Alte hepatite virale acute 100 52 

057 VIH cu unele boli infectioase si parazitare 3 2 

058 VIH cu tumori maligne 1 1 

059 VIH cu alte boli specificate 1 1 

060 VIH in alte afectiuni 1 1 

061 VIH fara precizare 1 1 

062 Oreionul 69 40 

063 Mononucleoza infectioasa 50 21 

064 Alte boli cu virus,neclasate la alte locuri 837 451 

065 Dermatofitoze 468 256 

066 Candidiaza 3279 2271 

067 Alte micoze 1890 1092 

068 Malaria 0 0 

069 Toxoplasmoza 7 5 

070 Alte boli prin protozoare 3 2 

071 Echinococoza 9 6 

072 Teniaza 3 2 

073 Trichinelloza 1 1 

074 Ascaridiaza 1144 612 
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075 Oxiuriaza 2148 1180 

076 Alte helmintiaze 2161 1078 

077 Scabia 363 193 

078 Alte infestatii 126 85 

079 Boli infectioase,alte si neprecizate 401 234 

080 Tumora maligna a buzei 17 7 

081 Tumora maligna a bazei limbii 14 2 

082 Tumora maligna a limbii,alte si neprecizate 5 0 

083 Tumora maligna a gingiei 1 0 

084 Tumora maligna a planseului gurii 1 0 

085 Tumora maligna a palatului 5 0 

086 Tumora maligna a gurii,alte si fara precizare 7 3 

087 Tumora maligna a glandei parotide 7 3 

088 Tum mal a glandelor salivare  fara precizare 3 0 

089 Tumora maligna a amigdalei 30 13 

090 Tumora maligna a orofaringelui 18 5 

091 Tumora maligna a rinofaringelui 8 1 

092 Tumora maligna a sinusului piriform 1 0 

093 Tumora maligna a hipofaringelui 4 0 

094 Tum mal a buzei,cav buc,faringe cu alte localiz 9 2 

095 Tumori maligne ale esofagului 13 1 

096 Tumori maligne ale stomacului 69 29 

097 Tumora maligna a intestinului subtire 9 3 

098 Tumora maligna a colonului 122 58 

099 Tumora maligna a jonctiunii recto-sigmoidiene 22 10 

100 Tumora maligna a rectului 59 18 

101 Tumora maligna a anusului si canalului anal 5 4 

102 Tum mal a ficatului si canalelor bil intrahep 30 15 

103 Tumora maligne a vezicii biliare 7 4 

104 Tumori maligne ale cailor biliare,alte si nepreciz 7 5 

105 Tumori maligne ale pancreasului 55 30 

106 Tum mal org dig cu alta localizare si rau def 11 7 

107 Tum mal a foselor nazale si ale urechii medii 2 1 

108 Tumora maligna a sinusurilor fetei 3 2 

109 Tumori maligne ale laringelui 39 11 

110 Tumora maligna a traheei 0 0 

111 Tumora maligna a bronhiilor si a pulmonului 195 60 

112 Tumora maligna a timusului 8 2 

113 

Tumora maligna a inimii,mediastinului si 

pleurei 5 2 

114 Tum mal a ap.resp, si a org.intratoracice,cu alte 13 1 

115 Tum mal a oaselor si cartilagiilor  membrelor 8 7 
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116 Tum mal ale oaselor si cartilagiilor  alte localiz 15 8 

117 Melanomul malign al pielii 55 30 

118 Alte tumori maligne ale pielii 69 35 

119 Mesotheliomul 1 0 

120 Sarcomul Kaposi 1 0 

121 Tum mal a nervilor periferici 1 1 

122 Tum mal a retroperitoneului si peritoneului 13 8 

123 Tum mal a tesutului conjunctiv 8 5 

124 Tumora maligna a sinului 170 163 

125 Tumora maligna a vulvei 9 9 

126 Tumora maligna a vaginului 5 5 

127 Tumora maligna a colului uterin 66 66 

128 Tumora maligna a corpului uterin 32 32 

129 

Tumora maligna a uterului,localizare 

neprecizata 3 3 

130 Tumora maligna a ovarului 30 30 

131 Tum mal, org.genit.la femeie,alte si nepreciz 4 4 

132 Tumora maligna a placentei 0 0 

133 Tumora maligna a penisului 4 0 

134 Tumora maligna a prostatei 71 0 

135 Tumora maligna a testiculului 6 0 

136 Tum mal.org.genit.la barbat,alte si nepreciz 0 0 

137 Tum mal a rinichi.,cu exceptia bazinetului renal 26 10 

138 Tumora maligna a bazinetului renal 4 1 

139 Tumora maligna a ureterului 5 1 

140 Tumora maligna a vezicii urinare 59 8 

141 Tum mal a organelor urinare,alte si neprecizate 3 1 

142 Tumora maligna a ochiului si anexelor sale 4 3 

143 Tumora maligna a meningelui 1 1 

144 Tumora maligna a creierului 48 16 

145 Tum mal mad spinarii,a nerv.cran, alte parti snc 2 1 

146 Tumora maligna a tiroidei 32 27 

147 Tumora maligna a suprarenalei 2 1 

148 Tumora maligna a altor glande endocrine 5 4 

149 

Tumora maligna cu alte localizari si 

nespecificate 7 6 

150 

Tum mal a ganglionilor limfatici,secundara si 

nepr 6 2 

151 Tum mal secundara a org respiratorii si digestive 6 4 

152 Tumora maligna secundara,cu alte localizari 16 7 

153 Tumori maligne cu sediu neprecizat 7 4 

154 Boala Hodkin 4 3 

155 Limfom folicular (nodular) non-Hodkin 6 2 
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156 Limfom difuz non-Hodkin 13 8 

157 Limfoame periferice si cutanate cu celule T 11 3 

158 Limfon non-Hodkin, de alte tipuri si neprecizate 11 5 

159 Boli imunoproliferative maligne 5 2 

160 

Mielom multiplu si tumori maligne cu 

plasmocite 25 12 

161 Leucemia limfoida 26 12 

162 Leucemia mieloida 11 5 

163 Leucemia monocitara 0 0 

164 Alte leucemii cu celule precizate 2 1 

165 Leucemia cu celule neprecizate 8 5 

166 Tum mal ale tesut.limf,hematopoietic ,alte si nep 1 1 

167 Tum mal cu loc. multiple independente (prim) 2 1 

168 Carcinom in situ al cavit bucale, esofag,stomac 6 1 

169 Carcinom in situ al org.digest,alte si nepreciz 9 5 

170 Carcinom in situ al urechii mijl si  ap.resp. 2 0 

171 Melanom in situ 8 2 

172 Carcinom in situ al pielii 47 24 

173 Carcinom in situ al sinului 9 9 

174 Carcinom in situ al colului uterin 14 14 

175 Carcinom in situ al org genit, alte si neprec 26 5 

176 Carcinom in situ cu alte localizari si neprec 20 12 

177 Tum ben cu alte localiz si rau def ale ap digest 40 29 

178 Tum ben a urechii mijlocii si a ap resp 26 11 

179 Tum ben a org intratoracice, alte si neprec 6 3 

180 Tum ben a osului si a cartilajului articular 29 12 

181 Tumora lipomatoasa benigna 373 172 

182 Hemangiom si limfamgiom, toate localizarile 65 40 

183 Tumori benigne ale pielii 929 550 

184 Tumora benigna a sinului 375 365 

185 Leiomiomul uterului 125 125 

186 Alte tumori benigne ale uterului 128 128 

187 Tumora benigna a ovarului 85 85 

188 Tum ben a org.genit., la femeie,alte si neprec 37 37 

189 Tumora benigna a organelor urinare 31 10 

190 Tum ben a creier. si altor portiuni ale snc 23 15 

191 Tum ben a glandelor endocrine, alte si nepreciz 43 32 

192 Tum ben cu alte localizari si fara precizare 142 72 

193 Tum cavit buc.si a org.dig.,cu evol.impreviz 36 20 

194 Tum urechii mij,a org.resp,intrator,cu ev.imprev 11 6 

195 Tum org.genit la femeie,cu evol.imprev. si nec. 11 11 

196 Tum org.genit.la barbat, cu evol.imprev.si nec. 13 0 
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197 Tum org.urinare, cu evol.impreviz. si necunosc. 14 6 

198 Tum creierului si a snc,cu evol.imprev. si nec. 9 7 

199 Tum glande endocrine, cu evol.imprev. si nec. 6 3 

200 Poliglobulia esentiala 12 4 

201 Alte tum.de tesut limfoid,hemat,cu ev.imprev. 42 25 

202 Tum cu alte loc.si neprec,cu evol.imprev. 112 68 

203 Anemia prin carenta de fier 6286 4199 

204 Anemia prin carenta in vitamina B12 115 81 

205 Anemia prin carenta in acid folic 90 55 

206 Alte anemii de nutritie 355 214 

207 Anemia datorita tulburarilor enzimatice 10 7 

208 Thalassemia 4 2 

209 Afectiuni cu hematii falciforme [drepanocitoze] 0 0 

210 Alte anemii hemolitice ereditare 1 0 

211 Anemia hemolitica dobindita 3 3 

212 Aplazia medulara dobindita pura 2 1 

213 Alte aplazii medulare 4 1 

214 Anemia post-hemoragica acuta 6 2 

215 Alte anemii 1510 957 

216 Coagularea intravasculara diseminata 6 5 

217 Carenta ereditara in factorul VIII 2 0 

218 Carenta ereditara in factorul IX 0 0 

219 Alte anomalii de coagulare 45 33 

220 Purpura si alte afectiuni hemoragice 170 107 

221 Agranulocitoza 2 0 

222 Tulb funct ale polinuclearelor neutrofile 7 2 

223 Alte anomalii ale leucocitelor 15 8 

224 Bolile splinei 19 8 

225 Alte boli ale singelui si ale org hemato 87 47 

226 Unele boli tesut limforet. si sist.reti.-histo 12 6 

227 Imunodef. cu predominarea anomal.de anticorpi 0 0 

228 Imunodeficiente combinate 0 0 

229 Deficit imunitar asociat altor anomalii majore 0 0 

230 Imunodeficienta comuna variabila 1 1 

231 Alte imunodeficiente 5 5 

232 Sarcoidoza 5 1 

233 Alte tulb. sist. imunitar,neclasific.la alte loc 7 3 

234 Sindromul insuficientei tiroide congenitale 3 3 

235 Afect.tiroid.si inrudite, leg.de carenta in iod 161 147 

236 Hipotiroidia prin carenta subclinica in iod 668 572 

237 Alte guse netoxice 1791 1631 

238 Tireotoxicoza [hipertiroidia] 519 450 
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239 Tiroidita 631 540 

240 Alte afectiuni ale tiroidei 1244 1107 

241 Diabetul zaharat insulino-dependent 333 178 

242 Diabetul zaharat neinsulino-dependent 1371 783 

243 Diabetul zaharat de malnutritie 17 9 

244 Alte forme de diabet zaharat 113 61 

245 Diabet zaharat, fara precizare 267 141 

246 Coma hipoglicemica non-diabetica 2 1 

247 Alte tulburari ale secretiei pancreatice interne 44 25 

248 Hipoparatiroidia 8 7 

249 Hiperparatiroid si alte boli ale gl paratiroide 30 26 

250 Hipersecretia glandei hipofizare [pituitara] 73 69 

251 Hiposecretia, alte tulburari ale glandei hipofiz 32 21 

252 Sindromul Cushing 17 13 

253 Tulburari adreno-genitale 4 2 

254 Hiperaldosteronismul 0 0 

255 Alte tulburari ale glandei suprarenale 17 12 

256 Disfunctia ovariana 80 80 

257 Disfunctia testiculara 3 0 

258 Tulburarile pubertatii neclasate la alte locuri 40 27 

259 Disfunctiuni pluriglandulare 7 5 

260 Bolile timusului 3 2 

261 Alte tulburari endocrine 491 394 

262 Malnutritia proteino-energ.grava fara precizare 2 1 

263 Malnutritia proteino-energ.usoara sau moderata 18 10 

264 Intirz de dezv.datorita malnutrit. proteino-energ 23 12 

265 Malnutritia proteino-energetica, fara precizare 24 11 

266 Avitaminoza A 1 0 

267 Carenta in tiamina 0 0 

268 Carenta in acid nicotinic [pelagra] 0 0 

269 Alte avitaminoze din grupa B 43 22 

270 Carenta in acid ascorbic 2 2 

271 Rahitismul evolutiv 124 60 

272 Carenta in vitamina D, fara precizare 1000 496 

273 Alte avitaminoze 195 113 

274 Carenta alimentara in calciu 849 582 

275 Carenta alimentara in seleniu 1 0 

276 Carenta in zinc 0 0 

277 Carenta in alte elemente nutritionale 104 65 

278 Alte carente nutritionale 390 218 

279 Obezitatea 1323 786 

280 Alte excese de aport 22 12 
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281 Fenilcetonuria clasica 0 0 

282 Tulb. de metabolism al acizilor aminati aromat. 1 1 

283 Alte tulb. de metabolism ale acizilor aminati 1 1 

284 Intoleranta la lactoza 27 16 

285 Alte tulb. de metabolism al hidratilor de carbon 14 9 

286 Tulb. metabol al sfingolipide, lipide de rezerv 5 3 

287 Tulburari de metabolism al glicosaminoglicani 2 0 

288 Tulburari de metabolism al glicoproteinelor 41 27 

289 Tulb de metabol al lipoproteine si alte lipide. 5208 2764 

290 Tulb de metabol al purinelor si al pirimidinei 646 315 

291 Tulb de metabolism al porfirinei si bilirubinei 11 3 

292 Tulburari de metabolism al mineralelor 32 23 

293 Fibroza chistica 9 6 

294 Amiloidoza 1 1 

295 Hipovolemia, deshitratara 103 66 

296 Alte tulb de echi acido-bazic hidric si electro. 34 17 

297 Alte tulburari de metabolism 309 178 

298 Tulb.metab. si endocr.dupa o prest.med. 65 38 

299 Dementa vasculara 145 82 

300 Dementa fara precizare (presenila, senila) 385 219 

301 

Sindrom amnezic org,neind de alcool, subs 

psihoact 6 3 

302 Delir, neindus de alcool si alte subst psihoactive 5 3 

303 Alte tulb mentale dat.unei lez.cerebr. 109 60 

304 Tulb personalit. si comportam.dat.unei afectiuni 43 12 

305 

Tulb mental.organica sau simptomatica, fara 

preciz 37 11 

306 

Tulb mental si comportament legate de consum 

alc. 168 11 

307 

Tulb.ment.de comp.leg.de 

consum.opiacee.,derivate 2 1 

308 

Tulb mental si de comp.legate de consum 

sedative 2 1 

309 

Tulb mentale si de comp.leg.de consum 

stimulente 5 2 

310 

Tulb mentale si de comp. legate de consum 

tutun 9 6 

311 

Tulb mentale, de comp. leg.de consum 

solv.volat 3 2 

312 Schizofrenia 104 70 

313 Tulburare schizotipica 7 4 

314 Tulburari delirante persistente 22 11 

315 Tulburari psihotice acute si tranzitorii 59 34 
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316 Tulburare deliranta indusa 1 1 

317 Tulburari schizo-afective 21 14 

318 Alte tulburari psihotice neorganice 15 8 

319 Episod maniacal 9 1 

320 Tuburare afectiva bipolara 187 125 

321 Episod depresiv 2293 1551 

322 Tulburari ale dispozitiei afectivitatii 574 377 

323 Alte tulb ale dispozitiei afectivitatii 338 226 

324 Tulb ale dispozitiei afectiv, fara FAI 653 462 

325 Tulburari anxioase 4538 3044 

326 Tulburare obsesionala-compulsiva 78 59 

327 Reac la factor de stress imp,tulb adapt 95 70 

328 Tulburari disociative [de conversie] 5 4 

329 Tulburari somatice 93 57 

330 Alte tulburari nevrotice 2213 1546 

331 Tulburari de alimentatie 131 84 

332 Tulburari de somn neorganice 692 437 

333 Disfunc sex, nedat.unei tulb,boli org. 4 0 

334 Tulb ment.si de comp.asoc cu puerperiu,FAI 23 9 

335 Fact psih,comportament asoc boli, tulb. 6 3 

336 Abuz de subst nedeterminind dependenta 0 0 

337 Sindr comp nepreciz asoc perturb.fizio. 13 6 

338 Tulb specifice ale personalitatii 46 24 

339 Tulb de identitate sex, de prefer. sex 4 0 

340 Pb psiholog si comp.asoc dezv. sexuale 0 0 

341 Alte tulb ale pers., a comp la adult 43 20 

342 Intirziere mentala usoara 119 58 

343 Intirziere mentala medie 62 23 

344 Intirziere mentala grava 44 21 

345 Intirziere mentala profunda 2 1 

346 Alte forme de intirz.mental., fara precizare 13 3 

347 Tulb spec de dezv vorbirii si limbaj, achizitii 273 108 

348 Tulburari specifice de dezvoltare motorie 75 49 

349 Alte tulb ale dezv psih. si fara precizare 64 35 

350 Tulburari hiperchinetice 509 286 

351 Tulburari de conduita 42 18 

352 Tulb emot.cu aparitia in mod.spec in copilarie 85 46 

353 Tulb ale func soc,cu aparitia spec.in copilarie 17 6 

354 Alte tulb.de comp.,tulb.emotion. in per.copilarie 270 86 

355 Tulburare mentala fara alte indicatii 16 11 

356 Meningita bacteriana, neclasata la alte locuri 0 0 

357 Meningita datorita altor cauze si neprecizate 5 1 
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358 Encefalita, mielita, encefalomielita 14 5 

359 Abces si granulom intracranian si intrarahidian 1 0 

360 Flebita,tromboflebita intracranian,intrarahidiana 5 5 

361 Coreea Huntington 6 5 

362 Ataxia ereditara 8 7 

363 Amiotrofia spinala si sindroame inrudite 5 2 

364 Boala Parkinson 223 110 

365 Sindrom parkinsonian secundar 36 16 

366 Alte boli degenerativ ale nucleilor centr cenusii 1 1 

367 Alte sindr extrapiramid, tulburari de motricitate 64 40 

368 Boala Alzheimer 119 67 

369 Alte afect degenerative ale sist nervos, neclasat 33 22 

370 Scleroza multipla 22 15 

371 Alte afectuni demielinizante acute diseminate 2 1 

372 Alte afect demielinizante ale sist nervos central 37 20 

373 Epilepsia 716 377 

374 Stare de rau epileptic 39 16 

375 Sindroame de algii cefalice 3111 1976 

376 

Accid ischemice cerebr tranzit, sindroame 

inrudit 1008 627 

377 Tulburari de somn 3496 2308 

378 Afectiunile nervilor cranieni 364 224 

379 Afectiunile radacinilor si plexurilor nervoase 1718 970 

380 Mononevrite 514 250 

381 Neuropatia ereditara si idiopatica 31 15 

382 Polinevrite inflamatorii 70 43 

383 Alte polinevrite 832 487 

384 Alte afectiuni ale sistemului nervos periferic 419 223 

385 Miastenia si alte afectiuni neuromusculare 29 17 

386 Afect musc primitiv (Distrofia musc.Duchenne) 19 11 

387 Alte afectiuni musculare 51 28 

388 Paralizia cerebrala infantila 31 16 

389 Hemiplegia 165 70 

390 Paraplegia si tetraplegia 92 43 

391 Alte sindroame paralitice 51 31 

392 Afectiuni ale sistemului nervos autonom 36 26 

393 Hidrocefalia 7 5 

394 Encefalopat toxica si alte afect ale creier. 79 37 

395 Alte afectiuni ale maduvei spinarii 9 6 

396 Alte afectiuni ale sistemului nervos central 197 125 

397 Afect. sist.nerv dupa un act medical 23 15 

398 Orgelet si chalazion 635 353 
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399 Alte afectiuni ale pleoapei 281 169 

400 Afectiuni ale aparatului lacrimal 81 40 

401 Afectiuni ale orbitei 90 54 

402 Conjunctivita 9073 4838 

403 Alte afectiuni ale conjunctivei 337 172 

404 Afectiuni ale scleroticei 8 3 

405 Cheratita 34 17 

406 Cicatrice, opacit corneene,alte afect.cornee 38 18 

407 Iridociclita 67 39 

408 Alte afect. ale irisului si corpilor ciliari 16 5 

409 Cataracta senila 834 484 

410 Alte cataracte 409 246 

411 Alte afectiuni ale cristalinului 12 8 

412 Chorioretinita,alte afectiuni ale choroidei 8 3 

413 Dezlipirea si ruptura retinei 29 15 

414 Alte afectiuni retiniene 355 194 

415 Glaucomul 529 344 

416 Afectiuni ale corpului vitros 27 16 

417 Afectiuni ale globului ocular 92 53 

418 Nevrita optica 13 6 

419 Alte afect. ale nervului si cailor optice 30 17 

420 Strabism paralitic 132 70 

421 Alte anomalii de miscare binoculara 14 6 

422 Vicii de refractie si tulb de acomodare 1721 1025 

423 Tulburari de vedere 6451 3980 

424 Cecitatea si scaderea vazului 147 84 

425 Nistagmus,alte miscari anormale ale ochi. 30 15 

426 Alte afect. ale ochiului si anexelor sale 512 290 

427 Afect.ale ochi si anexe sale dupa act med. 69 41 

428 Otita externa 1980 1143 

429 Alte afectiuni ale urechii externe 823 429 

430 Otita medie nesupurata 5656 3175 

431 Otita medie supurativa si fara precizare 1174 642 

432 Inflamat, obstr, afect ale trompei Eustache 7 4 

433 Mastoidita si afectiuni asociate 33 21 

434 Colesteatomul urechii medii 69 27 

435 Perforatia si alte afectiuni ale timpanului 26 16 

436 Alte afect ale urechii med si apofiz mastoide 35 14 

437 Otoscleroza 131 70 

438 Afect func vestibulare si sindroame de vertij 2606 1723 

439 Alte boli ale urechii interne 232 127 

440 Surditate de transmisie si neurosenzoriala 474 242 



147 

 
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ - RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 

2017 
 

 

441 Alte pierderi ale auzului si surdomutitatea 497 267 

442 Otalgia si otoreea 955 541 

443 Alte afect ale urechii, neclasat. alte locuri 430 255 

444 Afect.dupa un act med.la niv.urech,apofiz.mast. 6 4 

445 Reumatism articular acut fara complic cardiace 67 42 

446 Reumatism articular acut cu complic cardiace 0 0 

447 Coreea reumatismala 5 4 

448 Boli ale valvulei mitrale, reumatismale 37 20 

449 Boli ale valvulei aortice, reumatismale 30 16 

450 Boli ale valvulei tricuspide, reumatismale 15 11 

451 Boli multiple valvulare 56 22 

452 Alte boli reumatice ale inimii 39 21 

453 Hipertensiunea esentiala (primara) 9176 5033 

454 Cardiopatia hipertensiva 905 479 

455 Nefropatia hipertensiva 84 53 

456 Cardio-nefropatia hipertensiva 26 13 

457 Hipertensiunea secundara 112 70 

458 Angina pectorala 2603 1398 

459 Infarct miocardic acut 96 33 

460 Infarct miocardic ulterior 116 25 

461 Alte boli ischemice acute cardiace 317 173 

462 Cardiopatia ischemica cronica 4117 2315 

463 Embolia vaselor pulmonare 30 16 

464 Alte cardiopatii pulmonare 21 11 

465 Cord pulmonar cronic 75 8 

466 Alte boli ale vaselor pulmonare 20 9 

467 Pericardita acuta 24 12 

468 Alte boli ale pericardului 23 17 

469 Endocardita acuta si subacuta 4 0 

470 Afectiuni nereumatice ale valvulei mitrale 117 66 

471 Afectiuni nereumatice ale valvulei aortice 48 26 

472 Afectiuni nereumatice ale valvulei tricuspide 4 3 

473 Afectiunile valvulei pulmonare 4 1 

474 Endocardita, valvula nespecificata 4 1 

475 Miocardita acuta 36 21 

476 Cardiomiopatia 2386 1329 

477 Hemoragia subarahnoida 24 16 

478 

Hemorag intracerebr, hemorag intracran 

netraum 50 17 

479 Infarct cerebral 85 37 

480 Accid cerebr nespec ca hemoragic sau ca infarct 380 192 

481 Alte boli cerebro-vasculare 2287 1428 
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482 Ateroscleroza 1022 587 

483 Anevrismul si disectia aortica 21 12 

484 Alte anevrisme 51 24 

485 Alte boli vasculare periferice 1565 786 

486 Embolia si tromboza arteriala 54 25 

487 Alte afectiuni ale arterelor si arteriolelor 678 337 

488 Bolile capilarelor 270 153 

489 Flebita si tromboflebita 1069 663 

490 Embolia si tromboza venoasa 197 116 

491 Vene varicoase ale membrelor inferioare 2971 2106 

492 Hemoroizi 1758 1005 

493 Varice esofag si alte afectiuni ale venelor 609 391 

494 Limfadenita nespecifica, exceptind cea acuta 69 40 

495 Hipotensiunea 129 96 

496 Afect postchirurg sau postproced pe ap circ. 67 26 

497 Alte afect nespecific ale aparat circulator 219 142 

498 Rino-faringita acuta [guturaiul comun] 25822 13697 

499 Sinuzita acuta 9519 5631 

500 Faringita si amigdalita acuta 51031 27989 

501 Laringita si traheita acuta 19055 10315 

502 Laringita obstruct ac(crup) si epiglotita ac 284 153 

503 I.C.R.S cu loc.multiple si neprecizate 39744 21761 

504 Gripa, cu virus gripal identificat 159 86 

505 Gripa, cu virus neidentifat 217 126 

506 Pneumonia virala, neclasata la alte locuri 5622 3018 

507 Pneumonia prin Streptococcus pneumoniae 119 63 

508 Pneumonia prin Haemophilus influenzae 33 26 

509 Pneumonii bacteriene, neclas la alte locuri 4050 2183 

510 Pneumonia datorita altor microorg infect. 734 408 

511 Pneumonii cu micro-organisme neprecizate 5389 3049 

512 Bronsita si bronsiolita acuta 45490 24422 

513 Inf ac ale cailor resp inferioare, fara prec 4785 2624 

514 Rinita alergica si vazomotorie 3881 2078 

515 Rinita, rino-faringita si faringita cronica 566 327 

516 Sinuzita cronica 526 328 

517 Boli cronice ale amigdale si veget. adenoide 1224 628 

518 Angina flegmonoasa 1421 740 

519 Laringita si laringo-traheita 1097 522 

520 Boli corzi vocale si ale laringe, neclas 92 45 

521 Alte boli ale cailor respir. superioare 1529 731 

522 Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica 3467 1795 

523 Bronsita cronica simpla si mucopurulenta 956 498 
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524 Bronsita cronica FAI 471 265 

525 Emfizemul 57 20 

526 Alte boli pulmonare obstructive cronice 2029 887 

527 Astmul 1595 875 

528 Bronsiectazia 35 6 

529 Pneumoconioza de carbune, a minerilor 1 0 

530 Pneumoconioza dat. azbest, altor fibre minerale 2 2 

531 Pneumoconioza datorita pulberii de siliciu 2 2 

532 Pneumoconioza dat. altor pulberi neorganice 7 0 

533 Pneumoconioza asociata cu tuberculoza 1 0 

534 Afec ale cai aeriene dat pulberilor organ preciz 1 0 

535 Afec respiratorii datorite altor agenti externi 35 21 

536 Edem pulmonar 6 3 

537 Alte afectiuni pulmonare interstitiale 433 215 

538 Abcesul pulmonar si al mediastinului 6 0 

539 Pneumothorax 14 4 

540 Afectiuni pleurale 96 38 

541 Tulb.resp.dupa un act medic priv.diag. si trat. 10 4 

542 Alte tulburari respiratorii 449 234 

543 Tulburari de odontogeneza si de eruptie 526 270 

544 Carii dentare 1837 958 

545 Alte boli ale tesutului dentar dur 1153 644 

546 Afect ale gingiei si crestei alveolare edentale 1651 972 

547 Anomalii dento-faciale [inclusiv malocluzia] 33 21 

548 Alte boli ale maxilarelor 268 168 

549 Bolile glandelor salivare 61 36 

550 Stomatitele si afectiunile inrudite 1825 1045 

551 Alte boli ale buzelor si mucoasei bucale 128 75 

552 Bolile limbii 209 109 

553 Esofagita 1176 660 

554 Alte boli ale esofagului 4476 2680 

555 Ulcerul gastric 482 240 

556 Ulcerul duodenal 305 147 

557 Ulcerul peptic, cu localizare neprecizata 18 8 

558 Ulcerul gastro-jejunal 441 293 

559 Gastrita si duodenita 21222 12527 

560 Dispepsia 9430 5101 

561 Alte boli ale stomacului si duodenului 748 416 

562 Apendicita acuta 230 126 

563 Alte boli ale apendicelui 87 49 

564 Hernia inghinala 579 90 

565 Hernia diafragmatica 64 30 
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566 Alte hernii abdominale 389 224 

567 Boala Crohn [enterita regionala] 12 7 

568 Recto-colita hemoragica [colita ulceroasa] 118 61 

569 Alte gastro-enterite si colite neinfectioase 4383 2332 

570 Tulburari vasculare ale intestinului 56 25 

571 Ileus paralitic si ocl. intest, fara hernie 28 15 

572 Diverticuloza intestinului 126 86 

573 Sindromul intestin iritabil,alte tulb func. 5322 3144 

574 Fisura, fistula si abces reg.anale si rectale 257 114 

575 Alte boli ale intestinului 908 495 

576 Peritonita 21 8 

577 Alte boli ale peritoneului 24 15 

578 Boala alcoolica a ficatului 120 16 

579 Boala toxica a ficatului 87 16 

580 Hepatita cronica, neclasata la alte locuri 914 387 

581 Fibroza si ciroza ficatului 176 61 

582 Alte boli inflamatorii ale ficatului 241 107 

583 Alte boli ale ficatului 1048 463 

584 Litiaza biliara 856 627 

585 Colecistita 2596 1788 

586 Alte boli ale vezicii si cailor biliare 1023 748 

587 Pancreatita acuta 75 35 

588 Alte boli ale pancreasului 101 43 

589 Malabsorbtia intestinala 16 6 

590 Afec ap.dig dupa un act medic.de diag.si tratam 162 113 

591 Alte boli ale aparatului digestiv 1083 619 

592 Impetigo 352 187 

593 Abces cut.,furuncul,furuncul antracoid, flegmon 1345 718 

594 Limfadenita acuta 147 80 

595 Chist dermoid pararectal 67 27 

596 Alte infec.local ale pielii,tesut celular subcut. 2833 1495 

597 Pemphigus 8 3 

598 Alte dermatoze buloase 44 29 

599 Dermita seboreica 464 247 

600 Dermita alergica de contact 3962 2208 

601 Lichen simplex cronic si prurigo 334 203 

602 Alte dermite 7740 4177 

603 Psoriazis 385 199 

604 Lichen plan 20 11 

605 Alte leziuni papulo-scuamoase 178 89 

606 Urticaria 7533 4278 

607 Eritem polimorf 52 25 
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608 Eritem nodos 13 13 

609 Alte forme de eritem 264 131 

610 Insolatia 358 192 

611 Radiodermite 4 4 

612 Alte afect ale pielii si tesut celul subcut. 157 90 

613 Bolile unghiei 1303 709 

614 Alopecia areata 172 112 

615 Alte forme necatriciale de rarefiere a sist pilos 35 24 

616 Hipertrichoza 32 24 

617 Acneea 1974 1203 

618 Acneea rozacee 99 59 

619 Afectiuni foliculare 130 69 

620 Afectiunile glandelor sudoripare 56 30 

621 Vitiligo 36 17 

622 Ulceratia de decubitus 94 50 

623 Lupus eritematos 23 19 

624 Alte afect localizate ale tesutului conjunctiv 208 130 

625 Alte afect ale pielii si tesut. celular subcut. 747 403 

626 Artrita cu bacterii piogene 18 9 

627 Artropatia de reactie 28 20 

628 Artrita reumatoida 384 262 

629 Artrita juvenila 51 27 

630 Guta 702 233 

631 Alte artrite 2091 1233 

632 Poliartroza 4352 2728 

633 Coxartroza (artroza coapsei) 2084 1389 

634 Gonartroza (artroza genunchiului) 3161 1958 

635 Alte artroze 1173 722 

636 Deform dobindite ale deget.miinii si picioare. 88 63 

637 Alte deformatii dobindite ale membrelor 284 158 

638 Alte afectiuni articulare precizate 813 455 

639 Alte afect articulare, neclas. la alte locuri 609 369 

640 Poliarterita nodoasa si afectiunile inrudite 4 4 

641 Lupus eritematos diseminat 9 7 

642 Alte atingeri sistemice ale tesut conjunctiv 50 36 

643 Cifoza si lordoza 106 63 

644 Scolioza 571 374 

645 Alte dorsopatii deformante 213 111 

646 Spondilartrita anchilozanta 56 24 

647 Alte spondilopatii inflamatorii 466 330 

648 Spondiloza 10014 6538 

649 Alte spondilopatii 764 461 
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650 Atingeri ale discurilor cervicale 1227 770 

651 Alte atingeri ale discurilor intervertebrale 3604 1953 

652 Alte dorsopatii, neclasate la alte locuri 1967 1151 

653 Dorsalgii 14541 8070 

654 Miozita 118 58 

655 Alte atingeri musculare 241 116 

656 Sinovite si tenosinovite 863 434 

657 Alte atingeri ale sinovialei si tendonului 176 84 

658 Afect ale tes.moi leg de solicit excesiv a art 370 183 

659 Leziunile umarului 1695 965 

660 Alte afect ale tes. moi, neclasate la alte loc 922 571 

661 Osteoporoza 1663 1548 

662 Osteomalacia adultului 8 8 

663 Alte atingeri ale densit si ale struct. osoase 204 154 

664 Osteomielita 15 7 

665 Boala osoasa Paget [osteita deformanta] 3 2 

666 Alte boli osoase 137 83 

667 Osteochondrita juvenila a soldului si bazinului 6 4 

668 Alte afectiuni ale cartilajului 64 31 

669 Alte def.dobindit ale sist osteo-art ale muschi 57 34 

670 Sindromul nefritic acut 83 59 

671 Sindr.nefritic cu evolutie rapida si progresiva 0 0 

672 Hematuria recidivanta si persistenta 63 16 

673 Sindromul nefritic cronic 16 9 

674 Sindromul nefrotic 33 22 

675 Sindromul nefritic, fara precizare 35 27 

676 Proteinuria izolata cu lez morfologice preciz. 0 0 

677 Nefropatia ereditara, neclasata la alte locuri 5 1 

678 Nefrita tubulo-interstitiala acuta 58 43 

679 Nefrita tubulo interstitiala cronica 38 25 

680 Nefrita tubulo interstit,nepr ca acuta sau cronica 20 18 

681 Uropatia obstructiva si prin reflux 44 29 

682 Atingeri tub-interstit si tub.dat. medic.si metale 12 7 

683 Alte boli renale tubulo-interstitiale 56 40 

684 Insuficienta renala acuta 42 24 

685 Insuficienta renala cronica 187 93 

686 Insuficienta renala, fara precizare 56 25 

687 Litiaza rinichiului si ureterului 1121 674 

688 Litiaza cailor urinare inferioare 134 69 

689 Colica nefritica, fara precizare 1443 865 

690 Afectiuni datorite unei rele functionari tubulare 10 6 

691 Rinichi scleros,fara precizare 7 4 
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692 Rinichi mic de cauza necunoscuta 6 4 

693 Alte afect ale rinichiului si ureterului 272 170 

694 Cistita 9293 7131 

695 Disfunctia neuro-musculara a vezicii 506 422 

696 Alte afectiuni ale vezicii 204 145 

697 Uretrita si sindromul uretral 78 8 

698 Strictura uretrala 15 3 

699 Alte afectiuni ale uretrei 148 92 

700 Alte afectiuni ale aparatului urinar 8999 6027 

701 Hiperplazia prostatei 1984 0 

702 Hidrocelul si spermatocelul 63 0 

703 Orhita si epididimita 171 0 

704 Hipertrofia preputului, fimoza, parafimoza 265 0 

705 Alte afectiuni ale organelor genitale la barbat 774 0 

706 Displaziile mamare benigne 666 641 

707 Afectiunile inflamatorii ale sinului 193 188 

708 Alte afectiuni ale sinului 884 841 

709 Salpingita si ooforita 337 337 

710 Afect inflamat.ale uterului, cu exceptia colului 136 136 

711 Afectiuni inflamatorii ale colului uterin 969 969 

712 Alte afectiuni inflamatorii pelviene la femeie 4216 4216 

713 Alte inflamatii ale vaginului si vulvei 843 843 

714 Endometrioza 45 45 

715 Prolapsul genital la femeie 225 225 

716 Fistulele tractului genital la femeie 8 8 

717 

Afect neinflam ale ovar,trompei 

Fallope,ligament 139 139 

718 Polipul tractului genital la femeie 62 62 

719 Alte afect neinflam ale uterului, exceptind colul 42 42 

720 Eroziunea cu ectropion a colului uterin 19 19 

721 Displazia colului uterin 125 125 

722 Alte afectiuni neinflamatorii ale colului uterin 150 150 

723 Alte afectiuni neinflamatorii ale vaginului 112 112 

724 Alte afect neinflam. ale vulvei si perineului 33 33 

725 Amenoreea, oligomenoreea, hipomenoreea 684 684 

726 Menoragia, polimenoreea si metroragia 809 809 

727 Alte singerari anormale ale uterului si vaginului 170 170 

728 Dureri,alte afect ale org.genit.la fem,tulb.ciclu 1006 1006 

729 Tulb menopauzei si alte tulb ale perimenopauzei 557 557 

730 Avort repetat 8 8 

731 Sterilitatea la femeie 54 54 

732 Af.ap.genito-urin dupa un act med.de diag.si trat 40 36 
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733 Sarcina extrauterina 8 8 

734 Mola hidatiforma 1 1 

735 Avortul spontan 45 45 

736 Alte forme de avort 42 42 

737 

Compl consec. unui avort, sarcini extrauter si 

mol 4 4 

738 

HTA preexist,complicind sarcina, nasterea si 

lauz. 5 5 

739 

Sindrom HTA preexistent, cu proteinurie 

supraadaug 0 0 

740 Edem si protein. gestat. fara hipertensiun 6 6 

741 HTA gestationala  fara proteinurie import 37 37 

742 HTA gestationala  cu proteinurie importan 3 3 

743 Eclampsia 1 1 

744 Hipertensiunea mamei, fara precizare 6 6 

745 Hemoragia de la debutul sarcinii 95 95 

746 Voma incoercibila in cursul sarcinii 36 36 

747 Complicatii venoase ale sarcinii 16 16 

748 Infect ap. genito-urinar in cursul sarcinii 64 64 

749 Diabetul zaharat in cursul sarcinii 10 10 

750 Malnutritia in cursul sarcinii 0 0 

751 Ingrijiri acordat mamei ptr alte af leg de sarcina 400 400 

752 

Rez. anorm const.in curs examen.prenat ale 

mamei 11 11 

753 Complicatiile unei anestezii in cursul sarcinii 1 1 

754 Complicatiile specifice unei sarcini multiple 20 20 

755 Hidramnios 0 0 

756 Ruptura prematura a membranelor 0 0 

757 Placenta praevia 3 3 

758 

Hemorag. precedind nasterea,neclas la alte 

locuri 0 0 

759 Travaliu prelungit 4 4 

760 Distocia de obstacol dat. poz. si prez anorma fat 0 0 

761 Distocia de obst. dat.unei anomalii pelv a mamei 1 1 

762 Trav si nast compl cu hemorag intrapartum 0 0 

763 

Trav si nast compl cu anomal.de cordon 

ombilical 2 2 

764 Ruptura perineala in cursul nasterii 0 0 

765 Alte traumatisme obstetricale 2 2 

766 Hemoragie post-partum 0 0 

767 

Retentia de placenta si de membrane, fara 

hemorag 0 0 

768 Comp.unei anestezii in cursul trav. si nasterii 0 0 
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769 Alte complic ale trav si nasterii 17 17 

770 Infectia puerperala 1 1 

771 Alte infectii puerperale 2 2 

772 Complicatii venoase in cursul lauziei 2 2 

773 Embolia de origine obstetricala 0 0 

774 Complicatiile unei anestezii in cursul lauziei 0 0 

775 Complicatii puerperale, neclasate la alte locuri 2 2 

776 Infectia sinului asociata nasterii 29 29 

777 Alte afec ale sin asoc nasterii si tulb de lactat 14 14 

778 Fat,nou-nasc af.de tulb.mat,cu si fara leg.cu sarc 2 1 

779 

Fat,nou-nasc af.de complicatiile sarcinii, la 

mama 1 1 

780 

Fat,nou-nasc af.de 

comp.priv.placenta,cordon,mbme 0 0 

781 Fat,nou-nasc af.de alte compl ale trav. si nasteri 1 1 

782 Fat,nou-nasc.af.de ef.nociv.transm. transplacent. 0 0 

783 Intirzierea cresterii si malnutritia fatului 2 0 

784 Tulb.relative la scurt.gest.si gr.insuf.la nastere 6 2 

785 Tulb.priv.prelung.gest, dificult cresc la nastere 0 0 

786 

Ruptura si hemorag intracraniana dat.trauma. 

obst. 0 0 

787 Alte leziuni ale SNC datorite trauma. obstetric. 1 1 

788 Alte traumatisme obstetricale 6 1 

789 Hipoxie intra-uterina 15 8 

790 Asfixia obstetricala 2 0 

791 Pneumopatia congenitala 0 0 

792 Sindroame de aspiratie in perioada neonatala 0 0 

793 Emfiz interstit si af.inrudit survenind  perinat. 0 0 

794 

Hemoragia pulmon survenind in perioada 

perinatala 0 0 

795 Alte tulb resp. survenind in perioada perinatala 2 2 

796 

Tulb cardio-vasculare survenind in 

per.perinatala 1 1 

797 Rubeola congenitala 0 0 

798 Boli congenitale virotice 0 0 

799 Infectia bacteriana a nou-nascutului 0 0 

800 Alte boli infectioase si parazitare congenitale 4 2 

801 

Omfalita nou-nasc., cu sau fara hemoragie 

usoara 2 1 

802 Alte infectii specifice perioadei perinatale 1 0 

803 Hemoragii fetale si neonatale 1 0 

804 Boala hemolitica a fatului si nou nascutului 0 0 

805 Anasarca feto-placentara dat. bolii hemolitice 0 0 
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806 Icter nuclear [kernicter] 0 0 

807 Icter neonat dat.alt hemolize excesiv,alt cauze 21 8 

808 Alte tulb hematologice ale perioadei perinatale 7 1 

809 Tulb endocrine tranzitorii ale nou-nascutului 2 1 

810 Ocluzia intestinala la nou-nascut 0 0 

811 Enterocolita necrozanta a fatului si nou-nasc. 0 0 

812 Alte tulb. perinatale ale aparatului digestiv 2 1 

813 Af.ale tegumente, specifice fat si nou-nascut. 8 2 

814 Convulsiile nou-nascutului 0 0 

815 Alte tulburari cerebrale ale nou-nascutului 3 0 

816 Tulburarile de alimentatie ale nou-nascutului 8 2 

817 Reactii si intox medicam la fat si nou-nascut 0 0 

818 Tulburari de tonus muscular la nou-nascut 4 4 

819 Moarte fetala de cauza neprecizata 1 1 

820 Alte af a caror orig se situeaza in per perinat 8 5 

821 Microcefalia 5 3 

822 Hidrocefalia congenitala 0 0 

823 Alte malformatii congenitale ale creierului 2 2 

824 Spina bifida 3 2 

825 Alte malformatii ale maduvei spinarii 0 0 

826 Alte malform. congenit ale sistemului nervos 2 0 

827 Anoflalmia, microftalmia si macroftalmia 7 2 

828 Alte malformatii congenitale ale fetei si git. 16 9 

829 Malform congenit ale cavit, orificii si ale sept. 89 48 

830 Alte malformatii congenitale ale inimii 50 26 

831 Malformatii congenitale ale arterelor mari 6 5 

832 Malformatii congenitale ale venelor mari 3 1 

833 Alte malformatii congenitale ale ap circulator 6 1 

834 Malform congen,alte anomal laringe,trah,bronh. 1 1 

835 Malformatia congenitala a pulmonului 1 1 

836 Alte malformatii congenitale ale ap respirator 11 5 

837 Fisura palatina 1 1 

838 Fisura labiala 1 0 

839 Buza de iepure cu palatoschisis 5 4 

840 Malform congenit ale cailor digestive superioare 18 11 

841 Absenta, atrezia si stenoza congenit a intes subt 0 0 

842 Alte malformatii congenitale ale intestinului 4 1 

843 Malf cong ale vezicii biliare, cai biliare, ficat 9 6 

844 Alte malformatii ale aparatului digestiv 6 3 

845 Malformatiile uterului si cervixului 2 2 

846 Alte malf cong ale organelor genitale feminine 28 28 

847 Malform cong ale organelor genitale masculine 35 0 
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848 Agenezie renala si alte defecte ale rinichiului 4 4 

849 Boala chistica a rinichiului 47 31 

850 

Alte malformatii congenitale ale aparatului 

urinar 45 19 

851 Deformatii congenitale ale soldului 270 151 

852 Deformatii congenitale ale piciorului 127 71 

853 Deform osoase ale cap, fetei, coloanei vert. piept 21 13 

854 Polidactilia si sindactilia 3 1 

855 Alte anomalii congenitale ale membrelor 14 9 

856 

Malf,anomalii cong ale coloanei 

vert,coaste,stern 10 3 

857 Malf cong ale sist.osteo-art, neclasate la alte 48 27 

858 Alte malf cong spec., afectind sist multiple FAI 23 15 

859 Alte malf congenitale, neclasate la alte locuri 17 5 

860 Sindromul Down 8 6 

861 Sindromul Edwards si sindromul Patau 0 0 

862 Alte trisomii,trisomii partiale a autosomiilor 0 0 

863 Monosom.,lipsa de autosomi, neclas. la alte loc 0 0 

864 Rearanjarea echilibrata si markerii structurali 0 0 

865 Sindromul Turner 4 4 

866 Alte anom ale cromozomilor sex., fenotip fem 0 0 

867 Alte anom ale cromozomilor sex., fenotip masc 1 0 

868 Alte anom ale cromozomi.sex, neclas.la alte loc 0 0 

869 Simpt.si semne referitoare la ap.circ si resp. 2619 1459 

870 Simpt.si semne referit. la ap.digest si abdomen 2406 1394 

871 Simpt.si semne ref. la sist nerv si osteo-musc. 272 165 

872 Simpt.si semne referitoare la aparatul urinar 286 153 

873 Simpt.si semne ref.la constienta, percep,comp. 339 210 

874 Simptome si semne generale 2979 1632 

875 Rezultate anormale ale ex.de singe, fara diag 178 101 

876 Rezult anorm.ale investig din urina, fara diag 7 4 

877 Rez. anorm.ale ex.altor lichide,subst,tesut. 30 17 

878 Rez.anorm. ale imag.diag.,probe.funct,fara diag 9 4 

879 Leziunea traumatica superficiala a capului 351 118 

880 Plaga deschisa a capului 233 65 

881 Fractura craniului si oaselor fetei 56 11 

882 Lux, entorsa si intind de lig ale art. capului 6 4 

883 Leziunea traumatica a nervilor cranieni 5 1 

884 Leziunea traumatica a ochiului si orbitei 117 35 

885 Leziunea traumatica intracraniana 48 19 

886 Zdrobirea traumatica a capului 7 1 

887 Amputatia traumatica partiala a capului 1 0 

888 Lez.traum. ale capului, alte si fara precizare 117 35 



158 

 
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ - RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 

2017 
 

 

889 Leziunea traumatica superficiala a gitului 17 8 

890 Plaga deschisa a gitului 3 1 

891 Fractura gitului 5 2 

892 Luxatia, entorsa si intind.de lig.ale art. git 6 5 

893 Lez.traum a nervi si a maduvei spin.la niv git 4 2 

894 Leziunea traum a vaselor sangvine la niv. git. 3 0 

895 Lez.traum. a muschilor si tendoanelor gitului 1 0 

896 Zdrobirea traumatica a gitului 0 0 

897 Amputatia traumatica la nivelul gitului 0 0 

898 Leziuni traumatice ale git., alte si nepreciz 9 4 

899 Leziunea traumatica superficiala a toracelui 497 204 

900 Plaga deschisa a toracelui 27 14 

901 Fractura de coaste , stern si coloana vertebr 207 65 

902 Lux., entorsa si intind de lig ale art.torace 26 14 

903 Lez traum a nerv,a maduvei spin.la niv.torace 3 2 

904 Leziunea traum a vaselor sangvine ale torace. 0 0 

905 Leziunea traumatica a inimii 0 0 

906 Lez. traum. ale org. intratoracice 14 5 

907 Zdrob.traum. a torace si amput traum. a torac 1 1 

908 Lez.traum. ale torace, alte si fara precizare 108 46 

909 Lez.traum.superficiala abdomen,lomb,bazinului 93 43 

910 Plaga deschisa a abdomen,lomb. si bazinului 14 8 

911 Fractura coloanei vert. lomb si a bazinului 46 20 

912 Lux,entorsa,intind.lig ale art.col.vert,baz 24 9 

913 Lez.nerv., col.vert.lomb.si abdomen 14 9 

914 Lez.traum a vase.sang.la niv abdomen.lomb,baz 1 0 

915 Lez. traumatica a organelor intra-abdominale 11 2 

916 Leziunea traumatica a organelor pelviene 2 1 

917 

Zdrob si amput traum a abdomen, 

lomb,bazinului 3 2 

918 Lez. traum.ale abdomen,lomb.,baz,alte si FAI 29 15 

919 Leziunea traumatica superficiala 451 191 

920 Plaga deschisa 744 292 

921 Fractura 950 426 

922 Lux.,entorsa si intind de lig ale articulatiei 643 290 

923 Leziunea traumatica a nervilor 25 11 

924 Leziunea vaselor sangvine 16 2 

925 Lez.traum. a muschi,tendoane,la niv umar,brat 69 23 

926 Zdrobirea traumatica 30 6 

927 Amputatia traumatica 23 5 

928 Leziuni traumatice, alte si neprecizate 1145 483 

929 Leziunea traumatica superficiala 542 234 
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930 Plaga deschisa 511 214 

931 Fractura 929 413 

932 Lux, entorsa si intind de lig.a articulatiei 1160 467 

933 Leziunea traumatica a nervilor 10 3 

934 Leziunea traumatica a vaselor sangvine 15 8 

935 Lez.traumatica a muschilor si tendoanelor 89 41 

936 Zdrobirea traumatica 9 4 

937 Amputatia traumatica 35 11 

938 Leziuni traumatice, alte si neprecizate 463 205 

939 

Lez.traum. superficiale cu mai multe loc ale 

corp 76 28 

940 Plagi deschise cu mai multe localizari ale corp. 78 27 

941 Fracturi cu alte localizari multiple ale corpului 81 39 

942 Lux., entorse si intind de lig. cu loc multiple 119 62 

943 Zdrobiri traum.cu loc. multiple ale corpului 17 4 

944 Amputatii traum. cu localizari multiple ale corp 1 0 

945 Alte lez.traum. cu loc. multiple ale corpului 56 24 

946 Leziuni traumatice multiple, fara precizare 1319 590 

947 Corp strain in partea externa a ochiului 222 47 

948 Corp strain in ureche 67 34 

949 Corp strain in caile respiratorii 24 13 

950 Corp strain in caile digestive 10 5 

951 Corp strain in caile genito-urinare 0 0 

952 Arsura si coroziunea cap., git. si trunchiului 62 31 

953 Arsura si coroziunea umar. si membru superior 180 100 

954 Arsura si coroziunea sold. si membru inferior 110 72 

955 Arsuri si coroziuni limit la ochi,si anexe sale 15 6 

956 Arsuri si coroziuni ale altor organe interne 1 1 

957 Arsuri si coroziuni cu loc multiple ale corpului 7 2 

958 Arsuri si coroziuni ale corp, cu loc.neprecizate 7 3 

959 Arsuri clasate dupa intind lezata a supraf.corp 9 2 

960 Coroz. clasate dupa intind lezata a supraf.corp 0 0 

961 Degeratura superficiala 5 1 

962 Degeratura cu necroza de tesut 0 0 

963 Degeratura corp cu loc.multiple si fara preciz. 0 0 

964 Intox. prin medicamente si substante biologice 8 7 

965 Efectele toxice ale subst. in special nemedicam. 19 12 

966 Efectele radiatiilor, fara precizare 2 1 

967 Efectele caldurii si ale luminii 48 28 

968 Hipotermia 3 3 

969 Efectele presiunii atm. si ale presiunii apei 0 0 

970 Asfixia 0 0 
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971 Sindroame datorite unei maltratari 12 4 

972 Efectele altor cauze externe 350 202 

973 Comp ale acte medic de diagn.si trat neclas 36 20 

974 Comp protezelor,implant, grefe cardiace si vasc 27 8 

975 Alte comp ale trat.chirurg,medical,neclas la alt 80 37 

nr.crt Cauze externe ale morbiditatii Total 

din care 

femei 

976 Accidente de transport 330 138 

977 Accidente de transport pe apa 1 1 

978 Accidente de transport aerian si de zbor spatial 0 0 

979 Accidente de transport, alte si fara precizare 23 8 

980 Caderi 6507 2768 

981 Expunerea la forte mecanice 1524 609 

982 Inecul si submersia accidentala 53 17 

983 Expun la curent.el.,radiatii,temp., pres extreme 18 8 

984 Expun la fum,foc,flac,si subst. arzande 275 138 

985 Expunerea la fortele naturii 67 23 

986 Intox accid. prin expunere la substante nocive 18 9 

987 Expun accid. la factori, altii si fara precizare 3786 1639 

988 Leziuni auto-provocate 30 18 

989 Agresiunea 83 26 

990 Evenimente a caror intentie nu este precizata 153 57 

991 Interventia fortei publice in caz de razboi 4 1 

992 

Comp.ingrijiri med.si 

chirurg.,medicam,subst.bio. 147 53 
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