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Direcția 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.  
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I. SUPRAVEGHERE ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ 

 

 PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE  

I.1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE VACCINARE (PN I.1) 

 

Obiectiv: Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi 

prevenite prin vaccinarea: 

1.  populaţiei la vârstele prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare; 

2.  grupelor populaţionale la risc. 

 

STADIUL REALIZĂRII  ACTIVITĂŢILOR PROPUSE: 

 

1.Vaccinarea populaţiei la vârstele prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare; 

 

Activităţi derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere şi control al 

bolilor transmisibile din DSP: 

 

1.2.1. Preluarea şi, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central; 

Activităti desfășurate: 

          În cursul anului 2020, la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş au fost preluate, 

conform adreselor şi listelor de distribuţie / livrare transmise de Ministerul Sănătăţii, 

următoarele tipuri şi cantităţi de vaccinuri: 

- vaccin Hepatitic B pediatric - 3000 doze,- vaccin BCG 18000 doze,- vaccin ROR 4050 

doze,-vaccin  hexavalent DTPa-VPI-Hib-Hep 12740 doze,-vaccin Pneumococic 9330  

doze,-vaccin tetravalent DTPa-VPI 13095 doze şi -vaccin dTPa  - 6100 doze. 

           În anul 2020 au fost transferate cu titlu gratuit către Direcția de Sănătate Publică Mureş 

3000 doze BCG de la Direcția de Sănătate Publică Bihor şi 600 doze Hexacima de la Direcția 

de Sănătate Publică Sibiu. 

          Transportul vaccinurilor de la depozitul central la depozitul Direcția de Sănătate Publică 

Mureş  s-a realizat de către  firme  autorizate pentru a presta astfel de servicii, pe bază de 
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contract.  

       Preluarea vaccinurilor s-a realizat de către Comisia de recepţie a Direcției de Sănătate 

Publică, formată din medicul responsabil  al  P.N. I.1 şi doi asistenţi de igienă. Procesele 

verbale de recepţie au fost completate , înregistrate şi transmise conform metodologiei în 

vigoare.                 

        Pentru conducerea și păstrarea evidenţelor privind stocul de vaccinuri sunt desemnaţi doi 

asistenţi principali de igienă din cadrul Compartimentului de  supraveghere epidemiologică şi 

control boli transmisibile  care au şi atribuţii de gestiune al stocului antiepidemic.  

1.2.2. depozitarea, distribuirea şi, după caz, transportul vaccinurilor către cabinetele de 

asistența primară și unitățile sanitare cu paturi în cadrul cărora se realizează vaccinarea, 

precum și către centrele de vaccinare organizate, în situații epidemiologice deosebite, prin 

ordin al ministrului sănătății. 

Activități desfășurate:       

La sediul Direcției de Sănătate Publică se asigură în permanenţă depozitarea  vaccinurilor în  

două camere de frig dotate cu sisteme de înregistrare continuă a temperaturii, 

înregistrările se descarcă periodic şi  sunt analizate fiind  păstrate la nivelul 

Compartimentului epidemiologie; 

Vaccinul se eliberează lunar furnizorilor de servicii de sănătate. Distribuirea se realizează 

într-un spaţiu distinct şi dedicat , situat lângă camerele de frig , amenajat şi dotat cu 

obiecte şi materiale sanitare necesare pentru igiena mâinilor. Spaţiul este dotat cu un 

congelator pentru congelarea pachetelor de gheaţă şi cu un frigider cu termometru cu 

afişaj electronic al temperaturii şi grafic de temperatură, utilizat pentru păstrarea  

vaccinurilor  scoase din camera de frig, în vederea distribuirii în ziua respectivă. 

Eliberarea vaccinurilor se face pe bază de proces verbal de predare–primire cu număr 

unic de înregistrare, cu verificarea respectării  lanţului de frig la predare; 

Pentru cabinetele medicilor de familie din judeţ situate în zone mai îndepărtate, Direcției 

de Sănătate Publică asigură lunar transportul vaccinurilor, cu maşini proprii dotate cu 

ladă izotermă omologată, capacitate netă 70 litri şi  frigider portabil cu capacitate netă 

50 litri, ambele dotate cu dispozitive de monitorizare a temperaturii pe timpul 

transportului.Vaccinurile se predau, pe bază de proces-verbal de  predare – primire cu 

număr unic de înregistrare, cu verificarea frigiderului şi graficului de temperatură din 
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cabinete. Astfel, în cursul anului 2020, Direcţia de sănătate publică a asigurat 

transportul la aproximativ 70% din cabinetele din judeţ.  

1.2.3. supervizarea realizării catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare şi 

utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate şi repartizate; 

Activități desfășurate: 

   -  Formularele de catagrafie  pentru copiii eligibili la vaccinare (vaccinare de bază şi 

restanţieri) pentru campaniile lunare de rutină, semnate şi parafate de medicul solicitant, sunt 

verificate la înaintarea lor în scris ( predare personală , format electronic ).  

     - Vaccinurile necesare pentru realizarea programului sunt repartizate  ţinând cont de         

stocurile de la nivelul cabinetelor de medicină de familie  si numărul de copii catagrafiaţi.  

La nivelul Direcţiei de sănătate publică Mures există o aplicatie online interactiva DSP-

cabinete medici vaccinatori prin care cabinetele încarcă datele referitoare la vaccinări și prin 

care  se centralizează catagrafiile, consumul de vaccinuri și stocurile  pentru fiecare cabinet în 

parte și la nivel de județ. Prin această aplicație Direcţia de sănătate publică repartizează 

vaccinurile cabinetelor medicale, verifică raportarea vaccinărilor și catagrafiile lunare. 

- Vaccinurile administrate lunar introduse în RENV de către medicii de familie  sunt 

verificate de medicul epidemiolog responsabil de program. În  cursul trimestrului deconturile 

lunare  și cele justificative  ale consumului de vaccinuri au fost preluate şi verificate la toţi 

medicii de familie vaccinatori din judeţ. 

- Lunar, vaccinurile administrate nou născuţilor şi introduse în RENV , raportate de toate cele 

7 maternităţi (6 în spitale publice şi 1 în spital privat) din judeţ sunt centralizate şi verificate 

pe fiecare tip de vaccin. Direcţia de sănătate publică raportează lunar la CNSCBT şi numărul 

de nou născuti la maternităţile din judeţ  cu domiciliul în alte judeţe. 

De asemenea, maternităţile din judeţ înaintează în scris solicitare ( formular de comandă ) 

privind necesarul lunar de  vaccin hepatitic B pediatric  si BCG, care se eliberează pe baza de 

proces verbal predare-primire şi aviz de însoţire. 

    - La nevoie, secţiile de pediatrie din judeţ înaintează în scris solicitare ( formular de 

comandă ) privind necesarul estimat de  vaccin pentru copiii abandonaţi, vaccinul se 

eliberează  pe baza de proces verbal predare-primire şi aviz de însoţire. Ulterior , spitalele 
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raportează Direcţiei de sănătate publică dozele utilizate. 

             - Permanent se urmăreşte utilizarea eficientă a vaccinurilor date în consum şi dozele 

pierdute prin expirare, spargere, deteriorare. În anul 2020, la nivelul cabinetelor medicilor de 

familie au fost pierdute prin spargere sau deteriorare 37 doze de vaccin, astfel: 13 doze  

DTPa-VPI-Hib-HB, 5 doze vaccin DTPa-VPI, 3 doze RRO, 11 doze vaccin pneumococic  şi 

5 doze dTPa. S-a solicitat de la medicii de familie Formularul de pierdere. În anul 2020 

au fost pierdute prin expirare 1539 doze vaccin DTPa-VPI , datorită imposibilității de a utiliza 

cantitatea până la termenul de expirare – 30.11.2020. Medicilor care au avut în stoc vaccin din 

acest lot li s-a solicitat Formularul de pierdere. Referitor la acest vaccin, în perioada 

premergătoare expirării, au fost transmise notificări către medicii de familie pentru 

intensificarea măsurilor de mobilizare la vaccinare și, ulterior, o adresă către Ministerul 

Sănătății pentru disponibilizarea a 1500 doze în vederea redistribuirii pentru utilizarea 

eficientă a vaccinului în alte județe.       

La vaccinarea cu vaccinul BCG s-au înregistrat 8512 doze sacrificate în beneficiul vaccinării.  

Pentru evitarea pierderii prin expirare, onform Ord. M.S. nr. 377/2017. au fost transferate cu 

titlu gratuit către Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș, 50 doze de vaccin DTPa.   

 

1.2.4. centralizarea necesarului de vaccinuri pe vârste pentru fiecare tip de vaccin la nivel 

judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi transmiterea acestuia la CNSCBT; 

Activități desfășurate:  

             În luna octombrie, la solicitarea CNSCBT, conform adresei 15408/16.10.2020, s-a 

întocmit necesarul de vaccinuri pentru realizarea activităților de vaccinare în anul 2021, pe 

trimestre și pe tipuri de vaccin. În estimarea necesarului s-a tinut cont de numărul mediu de 

vaccinări efectuate, stocurile existente la Direcţia de sănătate publică şi în teren, precum și de 

repartițiile de vaccin existente la momentul întocmirii necesarului și care urmau să fie livrate.  

Necesarul a fost transmis la  CNSCBT. 

1.2.5. asigurarea instruirii personalului medical vaccinator, precum şi a asistenţilor medicali 

comunitari şi a mediatorilor sanitari, trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, cu privire la 

modul de realizare şi raportare a vaccinărilor; 
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Activiăti desfășurate: 

Ori de câte ori există solicitări, se asigură instruirea/reinstruirea personalului medico –

sanitar  privind modul de realizare şi raportare a vaccinărilor, schema de recuperare la 

vaccinare a copiilor restanţieri, intervale dintre doze, respectarea lanţului de frig şi 

supravegherea şi raportarea RAPI. 

       Au fost transmise prin poşta electronică tuturor medicilor vaccinatori instrucţiuni privind 

vaccinarea cu DTPa-VPI a copiilor cu varsta de 5-6 ani. 

    Periodic au fost transmise medicilor de familie instrucţiunile privind completarea 

formularelor tipizate, recuperarea restanţierilor, intervale dintre doze, respectarea lanţului de 

frig, utilizarea eficientă a vaccinurilor pentru evitarea pierderilor şi supravegherea şi 

raportarea RAPI. Medicii noi intraţi în sistem au fost instruiţi pentru aplicaţia RENV. 

 

1.2.6. verificarea condiţiilor de păstrare a vaccinurilor, modului de administrare a acestora 

în condiţii de siguranţă maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, de înregistrare şi 

raportare a vaccinărilor; 

Activități desfășurate: 

Lunar cu ocazia distribuirii vaccinului au fost controlate : modul de păstrare a vaccinurilor 

pînă la administrare, dotarea fiecărui  cabinet cu geantă  izotermă şifrigider corespunzător, 

monitorizarea temperaturii de păstrare a vaccinurilor, conducerea graficului de 

temperatură. De asemenea, medicii de familie vaccinatori au fost verificaţi pentru 

cunoaşterea şi respectarea procedurilor privind păstrarea şi gestionarea corectă a 

vaccinurilor, respectarea lanţului de frig,  administrarea  vaccinurilor la vârsta optimă şi 

dacă recuperarea restanţierilor se face în cel mai scurt timp posibil.  

Lunar s-au verificat formularele de raportare a utilizării vaccinurilor obligatorii din cadrul 

PN I.1  şi  listele în format PDF  cu  vaccinările introduse în RENV de către medicii de 

familie care vin pentru decontarea serviciilor de vaccinare; 

Lunar, până la data de 10 a lunii, s-au centralizat rapoartele transmise privind numărul de 

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



Direcția de Sănătate Publică Mureș  Raport de activitate 2020 

 

8 

1.2.7. 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; 

Activiăti desfășurate:  

Activitatea de identificare a comunităţilor cu acoperire vaccinală suboptimală se 

desfăşoară continuu prin analiza rapoartelor de la medicii vaccinatori și comunicarea 

directă cu cabinetele care au astfel de comunitati. Având în vedere epidemia COVID19, în 

anul 2020 nu au fost organizate campanii de vaccinare în astfel de  comunităţi, dar s-a luat 

legatura cu medicii de familie pentru recuperarea restantierilor la vaccinare. Au fost 

utilizate dozele de vaccin primite pentru vaccinarea de rutină, fiind completate stocurile de 

la nivelul cabinetelor, în functie de solicitări.    

1.2.8. asigurarea funcţionării sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale 

indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate; 

Activități desfășurate: 

Această activitate se desfăşoară continuu conform metodologiei. În anul 2020 a fost 

înregistrat un caz de  RAPI la vaccin DTPa-VPI ( Tetraxim). A fost înaintată la CNSCBT 

fișa de raportare a cazului de RAPI.   

1.2.9. verificarea şi validarea înregistrării corecte şi complete a vaccinărilor în RENV; 

Activități desfășurate:  

- Lunar se verifică modul de introducere în RENV a vaccinărilor efectuate la nou născuţi  

în maternităţile din judeţ precum și respectarea procedurii de introducere a vaccinărilor 

efectuate copiilor de către medicii de familie. 

- În cursul anului s-a dat curs solicitărilor unor medici de familie pentru anunţarea de 

transfer de copii între medici de familie din judeţe diferite sau între medicii din judeţ şi   s-

a solicitat transferul de la alte Direcții de sănătate publică judeţene pentru copiii care s-au 

înscris pe listele de pacienţi ale cabinetelor din judeţul Mureş. 

1.2.11. estimarea acoperirii vaccinale, pe baza metodologiei unice şi raportarea datelor la 

CNSCBT; 
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Activități desfășurate:  

Conform metodologiei: 

În lunile februarie și august s-a desfășurat activitatea de estimare a acoperirii vaccinale. 

      - Rezultatele centralizate pe judeţ pentru luna februarie au fost următoarele :  

Pentru acoperirea vaccinală la vârsta de 18 luni au fost investigaţi pentru antecedente 

vaccinale  484 copii. Situaţia AV %  pe tip de vaccin : 

Vaccinarea cu BCG  - 96.30%, Vaccinarea cu Hep B - 74.41% , Vaccinarea cu DTPa-Hib-

VPI - 76,70 %, Vaccinarea cu  RRO  - 75,26 %. 

      Pentru acoperirea vaccinală la vârsta de 5 ani au fost investigaţi pentru antecedente 

vaccinale cu vaccinul ROR  4883 copii. Situaţia AV % :  73,83%. 

      Pentru acoperirea vaccinală la vârsta de 14 ani au fost investigaţi pentru antecedente 

vaccinale cu vaccinul dTPa 5264 copii. Situaţia AV %  : 77,21%. 

    Principalele motive pentru nevaccinarea corespunzătoare vârstei sunt neprezentarea la 

vaccinare, refuzul părinţilor, plecaţi în străinătate, contraindicaţii medicale temporare. 

Sondaj RENV: din 143 medici verificaţi , la 135 rezultatele estimării vaccinale corespund cu 

cele din RENV. 

-Rezultatele centralizate pe judeţ pentru luna august au fost următoarele :  

Acoperirea vaccinală la vârsta de 12 luni: au fost  investigaţi 406 de copii , din  

care nr. copii vaccinaţi corespunzător vârstei- 245. Situaţia AV %  pe tip de vaccin:  

 

Vaccinarea cu BCG 98,2%, vaccinarea cu Hep B  69,45 %, vaccinarea cu  DTPa- Hib-VPI - 

69,2 %,  vaccinarea cu vaccin pneumococic - 68,2%, vaccinarea cu  ROR – 64,7%. 

Principalele motive pentru nevaccinarea corespunzătoare vârstei sunt neprezentarea la 

vaccinare , refuzul părinţilor, plecaţi în străinătate , contraindicaţii medicale temporare . 

Sondaj RENV: au fost verificaţi 64,4 % din totalul de medici vaccinatori. La 88,42 % din 
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medicii verificaţi rezultatele estimării vaccinale corespund cu cele din RENV. 

     Acoperirea vaccinală la vârsta de  24 luni: au fost  investigaţi  532 copii, din care nr.copii            

vaccinaţi corespunzător vârstei – 408. Situaţia AV %  pe tip de vaccin :  

Vaccinarea cu BCG  - 96,9%, vaccinarea cu Hep B – 78,9%, vaccinarea cu  DTPa- Hib-VPI - 

82,3%, vaccinarea cu vaccin pneumococic - 82,1%, vaccinarea cu  RRO – 84,7%. Principalele 

motive pentru nevaccinarea corespunzătoare vârstei sunt neprezentarea la vaccinare , refuzul 

părinţilor, plecaţi în străinătate , contraindicaţii medicale temporare.  

Sondaj RENV: au fost verificaţi 64,4 % din totalul de medici vaccinatori.La 93,15% din 

medicii verificaţi rezultatele estimării vaccinale corespund cu cele din RENV. 

 

1.2.12. participarea la sesiuni de instruire (inclusiv privind lanţul de frig şi utilizarea RENV) 

organizate de CNSCBT şi/sau structurile de specialitate de la nivel regional; 

         Activități desfășurate:- În anul 2020 nu am participat la activități de instruire. 

 

1.2.13. asigurarea mentenanţei şi metrologizării spaţiilor frigorifice de păstrare a 

vaccinurilor la nivel judeţean şi a municipiului Bucureşti;  

Activitati desfasurate: 

 - există contract pentru  mentenanţă /metrologizare,  cu verificare trimestrială  la cele 

două  camere de frig, încheiat între Direcția de sănătate publică cu o firmă specializată în 

acest domeniu;  

      -  se monitorizează permanent modul de functionare si înregistrare a temperaturilor la cele 

2 camere de frig, în scopul detectării oricarei abateri de la temperatura optimă de pastrare a 

vaccinurilor şi luarea de măsuri imediate de remediere după caz; 

     - Direcția de sănătate publică dispune de un generator de energie electrică  care intră 

automat în funcţiune în cazul întreruperilor  temporare de curent electric, exista mentenanţă 

pentru generator.  

     - Aparatul înregistrator continuu de temperatură  şi cu program de înregistrare, salvare  si 

evaluare  a înregistrarilor de la cele 2 camere de frig  funcţionează corespunzător; 

 În anul 2020 s-a efectuat verificarea și mentenanța pentru camerele de frig și anexe 

(alarme, logger-e de temperatură, înregistratoare) trimestrial, conform contractului incheiat cu 



Direcția de Sănătate Publică Mureș  Raport de activitate 2020 

 

11 

firma de specialitate. 

 Săptămânal s-a efectuat testarea si verificarea funcționării generatorului. 

     În anul 2020 nu au fost probleme privind funcţionarea spaţiilor frigorifice. 

1.2.14. organizarea de sesiuni de instruiri metodologice (inclusiv privind lanţul de frig şi 

utilizarea RENV) pentru personalul responsabil din teritoriu; 

 

Activități desfășurate: În anul 2020 nu au fost desfăşurate astfel de activităţi. 

1.2.15. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute la punctul B din 

anexa nr. 9 la normele tehnice, pentru serviciile de vaccinare acordate în cadrul Programului 

naţional de vaccinare; 

 

Activități desfășurate: 

În  anul 2020 au fost întocmite  actele adiţionale de prelungire a contractelor pentru 

decontarea serviciilor de vaccinare efectuate de furnizorii de servicii medicale, pentru  

trimestrul II 2020, semestrul II 2020 şi trimestrul I 2021. 

1.2.16. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute în anexa nr. 11 la 

normele tehnice, pentru furnizarea vaccinurilor achiziţionate prin licitaţii publice organizate 

la nivel naţional către unităţi de specialitate pentru implementarea unor activităţi                                                                                                                                                                                                                                                      

din cadrul Programului naţional de vaccinare, inclusiv pentru situaţiile în care Direcția de 

sănătate publică decide efectuarea recuperării la BCG în cadrul dispensarelor teritoriale de 

pneumoftiziologie sau efectuarea vaccinării în unităţile sanitare cu paturi a copiilor 

abandonaţi; 

 

Activități desfășurate: 

În lunile martie, mai și decembrie s-au întocmit actele adiționale de prelungire a 

contractelor pentru furnizarea vaccinurilor pentru implementarea unor activităţi                                                                                                                                                                                                                                                      

din cadrul Programului naţional de vaccinare.      

1.2.17. raportarea lunară către DGAMSP a consumului şi stocurilor de vaccinuri la INSP, 

detaliat pe fiecare tip de vaccin; 
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Activități desfășurate: 

- Lunar au fost efectuate raportările conform metodologiei. În total pe anul 2020 fost 

administrate 56384 doze, astfel:   

- BCG  5228 doze 

- Hepatitic B pediatric  5262 doze 

- Hexavalent DTPa- VPI- Hib-Hep.B  12804 doze 

- Tetravalent DTPa- VPI   5916 doze 

- ROR  9688 doze 

- DTPa  4824 doze 

- Pneumococic conjugat 12662 doze 

 NOTA  : 

Indicatorul de eficienta cost mediu/vaccinare obtinut in  2020  la vaccinarile obligatorii este 

de  97,94 lei. 

1.2.18. întocmirea referatelor în vederea decontării serviciilor de vaccinare. 

 

Activități desfășurate: 

- Referatele de necesitate însoţite de facturile medicilor de familie  sunt trimise la Biroul 

buget-financiar-contabilitate iar documentele justificative sunt păstrate la Compartimentul 

de epidemiologie. În anul 2020 au fost întocmite referatele în vederea decontării 

serviciilor de vaccinare pentru  2288 facturi  preluate de la  medici de familie vaccinatori. 

2. Vaccinarea grupelor populaţionale la risc 

 

2.2.  Activităţi derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere şi control al 

bolilor transmisibile din DSP: 

 

2.2.1. preluarea şi, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central; 

 

Activităţi desfăşurate:  

În cursul anului 2020, la nivelul Direcţiei de sănătate publică Mureş au fost preluate, conform 
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adreselor şi listelor de distribuţie / livrare transmise de Ministerul Sănătăţii, următoarele tipuri 

şi cantităţi de vaccinuri: 

- vaccin gripal tetravalent Vaxigrip 11343 doze 

- vaccin  gripal tetravalent Influvac Tetra  56800 doze  

- vaccin HPV   1200 doze. 

- vaccinul ROR primit pentru vaccinarea de rutină s- a  utilizat şi pentru grupa de risc 9-11 

luni până în luna iulie când campania suplimentară de vaccinare a încetat. 

- vaccinul DTPa  primit pentru vaccinarea de rutină s-a  utilizat şi pentru vaccinarea 

gravidelor. 

 - Transportul vaccinurilor de la depozitul central la depozitul Direcției de sănătate publică 

Mureş  s-a realizat de către  firme  autorizate pentru a presta astfel de servicii, pe bază de 

contract.  

  - Preluarea vaccinurilor s-a realizat de către Comisia de recepţie, formată din medicul 

responsabil  al  P.N. I.1 şi doi asistenţi de igienă. Procesele verbale de recepţie au fost 

completate , înregistrate şi transmise. 

- Pentru conducerea și păstrarea evidenţelor privind stocul de vaccinuri sunt desemnaţi doi 

asistenţi principali de igienă din cadrul Compartimentului de  supraveghere epidemiologică şi 

control boli transmisibile  care au şi atribuţii de gestiune al stocului antiepidemic.  

 

2.2.2. depozitarea, distribuirea şi, după caz, transportul vaccinurilor către cabinetele de 

asistenţa primară şi unităţile sanitare cu paturi în cadrul cărora se realizează vaccinarea, 

precum şi către centrele de vaccinare organizate, în situaţii epidemiologice deosebite, 

prin ordin al ministrului sănătăţii 

 

Activităti desfasurate:  

Depozitarea, distribuirea şi transportul vaccinurilor pentru grupele populaţionale la risc se 

fac împreună cu vaccinurile de rutină şi cu respectarea metodologiilor pentru fiecare 
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tip de vaccin.  

Lunar, cu ocazia distribuirii vaccinurilor pentru derularea vaccinărilor din cadrul 

Calendarului naţional de vaccinare, a fost distribuit şi vaccinul ROR pentru derularea 

campaniei de vaccinare suplimentară la grupa de vârstă de 9-11 luni, până la încetarea 

acesteia, conform catagrafiei. 

Lunar, cu ocazia distribuirii vaccinurilor pentru derularea vaccinărilor din cadrul 

Calendarului naţional de vaccinare, a fost distribuit şi vaccinul dTPa pentru 

vaccinarea gravidelor , conform solicitărilor.  

Lunar,  cu ocazia distribuirii vaccinurilor pentru derularea vaccinărilor din cadrul 

Calendarului naţional de vaccinare, a fost distribuit şi vaccinul HPV – Gardasil 9 

către cabinetele care au avut solicitări. 

Pentru vaccinarea persoanelor la risc stabilite de OMS, s-a distribuit  vaccinul antigripal  

către spitale şi medici de familie, conform solicitărilor şi cantităţilor primite. 

2.2.3. supervizarea realizării catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare şi 

utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate şi repartizate; 

 

Activități desfășurate: 

   - Lunar sunt verificate formularele de catagrafie/ solicitare la vaccinarea grupelor 

populaţionale la risc. 

   -  Vaccinurile necesare pentru realizarea vaccinărilor sunt repartizate  ţinând cont de         

stocurile de la nivelul cabinetelor de medicină de familie  si numărul de catagrafiaţi. 

  

În total pe anul 2020 au fost administrate 42216 doze vaccin persoanelor din grupe 

populaționale la risc, astfel: 

- DTPa  gravide 106 doze, 

- vaccin gripal 41200 doze. 

- HPV – 910 doze 

 NOTA  : 

Indicatorul de eficiență cost mediu/vaccinare obținut în 2020  la vaccinările obligatorii 

este de  69,38 lei. 
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2.2.4. centralizarea necesarului de vaccinuri pe vârste şi după caz, grupe la risc, pentru 

fiecare tip de vaccin la nivel judeţean şi a municipiului Bucureşti şi transmiterea acestuia la 

CNSCBT; 

 

Activități desfășurate: 

Conform adreselor de solicitare în cursul anului 2020 au  fost  transmise/retransmise: 

- lunar, necesarul de vaccin HPV pentru anul 2020 

- în luna martie, necesarul de vaccin gripal pentru sezonul 2020-2021.  

2.2.5. asigurarea instruirii personalului medical vaccinator şi a mediatorilor sanitari, 

trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare şi raportare a 

vaccinărilor; 

 

Activități desfășurate: 

      - Ori de cate ori suntem solicitaţi, asigurăm instruirea/reinstruirea personalului medico – 

sanitar  privind privind vaccinarea grupelor populaţionale la risc; 

      - În 2020 au fost transmise prin poşta electronică tuturor medicilor vaccinatori instrucţiuni 

privind încetarea campaniei suplimentare de vaccinare ROR,  vaccinarea gravidelor cu 

vaccinul DTPa  şi instrucțiuni privind catagrafierea, vaccinarea și raportarea realizărilor la 

vaccinarea anti-HPV, inclusiv înregistrarea în RENV. 

2.2.6. verificarea condiţiilor de păstrare a vaccinurilor, modului de administrare a acestora 

în condiţii de siguranţă maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, de înregistrare şi 

raportare a vaccinărilor; 

 

Activități desfășurate: 

- Cu ocazia distribuirii vaccinurilor au fost verificate modul de păstrare a vaccinurilor 

asigurarea lanţului de frig pe timpul transportului şi la nivelul cabinetului. 

- Lunar, la verificarea rapoartelor de vaccinare de rutină, pe parcursul derulării campaniei 
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suplimentare de vaccinare cu ROR la 9-11 luni, au fost verificate formularele de raportare 

respectiv listele în format PDF  cu  vaccinările introduse în RENV de către medicii de familie. 

-  Lunar, au fost verificate rapoartele privind vaccinarea gravidelor.  

- Săptămânal s-au centralizat rapoartele privind vaccinarea antigripală. Lunar, au fost 

verificate  rapoartele privind vaccinarea antigripală care se depun la Direcția de sănătate 

publică împreună cu decontul şi factura. 

-  Lunar au fost verificate formularele de raportare a vaccinărilor HPV 

 - Lunar, până la data de 10 a lunii, s-au centralizat si înaintat la CNSCBT , CRSP și MS  

formularele de raportare a vaccinarilor. 

2.2.7. identificarea grupelor populaţionale la risc, în situaţii epidemiologice deosebite şi/sau 

în urgenţe de sănătate publică de importanţă internaţională şi organizarea de campanii 

suplimentare de vaccinare prin intermediul medicilor de familie şi cu sprijinul asistenţilor 

comunitari şi al mediatorilor sanitari; 

 

Activități desfășurate: 

-  Până la 31.07.2020, în cadrul Planului de măsuri privind limitarea extinderii epidemiei 

de rujeolă, lunar au fost catagrafiaţi  si vaccinaţi  copii cu vârste intre 9 şi 11 luni pentru a 

primi o doză suplimentară de ROR. Pentru acesti copii aceasta doza a fost înregistrata în 

RENV la rubrica vaccin suplimentar (in situatii epidemiologice deosebite ). 

În anul 2020 au fost vaccinaţi cu ROR 1337 copii la  grupa de vârstă 9-11 luni.   

 

2.2.8. asigurarea funcţionării sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale 

indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate; 

Activitati desfasurate:  

-Supravegherea RAPI se desfăşoară în mod continuu, conform metodologiei. 

   În anul 2020 nu au fost raportate RAPI. 

2.2.9. verificarea şi validarea înregistrării corecte şi complete a vaccinărilor în formularele 

standard; 
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Activități desfășurate: 

-  Lunar,  se verifică înregistrarea corectă şi completă a vaccinărilor pe formularele 

standard şi în RENV. 

2.2.10. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute la punctul B din 

anexa nr. 9 la normele tehnice, pentru serviciile de vaccinare acordate în cadrul Programului 

naţional de vaccinare; 

 

Activitati desfasurate: În  anul 2020 au fost întocmite  contractele şi actele adiţionale de 

prelungire a contractelor pentru serviciile de vaccinare antigripală și anti-HPV efectuate 

de furnizorii de servicii medicale . 

2.2.11. raportarea trimestrială a consumului şi stocurilor de vaccinuri la CNSCBT, detaliat 

pe fiecare tip de vaccin, cu excepţia vaccinului gripal, pentru care aceste activităţi se 

realizează săptămânal în sezon; 

 

Activități desfășurate: Au fost efectuate raportările conform metodologiei.  

2.2.13. întocmirea referatelor în vederea decontării serviciilor de vaccinare acordate în 

cadrul programului. 

Activitati desfasurate:  

- Lunar, referatele de necesitate însoţite de facturile medicilor de familie  sunt trimise la 

Biroul buget-finanţe-contabilitate iar documentele justificative sunt păstrate la 

Compartimentul de epidemiologie. 

Referatele în vederea decontării serviciilor de vaccinare au fost întocmite. 

Activități specifice COVID-19 

Începând cu data de 31.12.2020 a demarat campania națională de vaccinare împotriva SARS-

CoV2 , în urma catagrafiei personalului medico-sanitar, a personalului și a rezidenților din 

centrele medico-sociale și a persoanelor la risc cu vârsta peste 65 de ani de pe raza județului 

Mureș. 
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Premergător începerii activității de vaccinare, Direcția de sănătate publică Mureș a participat 

activ la etapele premergătoare: 

-        constituirea Nucleului Județean de Coordonare a Activității de Vaccinare, precum și a 

Nucleelor Locale de Coordonare a Activității de Vaccinare 

-        evaluarea centrelor de vaccinare în vederea emiterii autorizației provizorii de 

funcționare, 

-        punerea în aplicare a procedurilor de transport și distribuție de vaccin, 

-        instruirea coordonatorilor de centre și a responsabililor RENV în vederea utilizării 

aplicațiilor de management a campaniei de vaccinare și punerea în aplicare a procedurilor de 

lucru furnizate de INSP, 

-        monitorizarea zilnică a stocurilor de vaccin din centrele de vaccinare. 

 

Campania de vaccinare continuă pe parcursul anului 2021.  

 

I.2. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL A BOLILOR 

TRANSMISIBILE PRIORITARE (PN I.2) 

   

A. Obiectiv: 

Depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea 

implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora. 

 

2. Activităţi implementate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din DSP: 

 

2.1. supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare prin 

culegerea, validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru aprobarea fişei unice de raportare a 

bolilor transmisibile şi metodologiile specifice de supraveghere elaborate de CNSCBT; 

 

  

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

da da da da da da da da da da da da 
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Numărul Fişelor Unice de Raportare introduse în supraveghere şi clasificate/validate în   anul 

 2020 sunt prezentate în Tabelul nr. 1 

           Tabelul nr. 1 

Boala Nr. Total  

FUR 

introduse 

Confirmate  Infirmate  Posibile  Probabile   

număr % număr % număr % număr % 

Sifilis recent 24 24 100       

HVA 17 12 70,58 5 29,41     

HVB 1 1 100       

Salmoneloză 10 10 100       

Shigeloza 2 2 100       

Rotavirus 31 31 100       

Meningita 

bacteriana 

1       1 100 

Infectie 

pneumococica 

1 1 100       

Boala 

menigococica 

3 2 66,66   1 33,33   

Meningite 

virale 

1       1 100 

Scarlatina 18 18 100       

B. Lyme 2 2 100       

Leptospiroza 4 2 50 2 50     

Botulism 1   1 100     
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Meningita 

TBC 

1 1 100       

Covid-19 686 679 98,97 7 1,02     

       TOTAL   803    785                     15                         1                         2 

 

Număr FUR  validate 803 raportat la număr FUR raportate 803    :              

 Au fost introduse  803  Fişe Unice de Raportare BT, din care:   

  785 ( 97,75 %)  confirmate cu diagnostic etiologic precizat.  

    15  (  1,86 %)  infirmat pe baza rezultatelor de laborator,   

     1    ( 0,13 % ) posibile 

     2    ( 0,25  %) probabile 

 

Boli prevenibile prin vaccinare 

 

Gripă : 

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

respiratorii severe au fost raportate : 

-  144907 cazuri de IACRS - mediu urban 66399 ( 45,82 % )  

                                             - mediul rural 78508  ( 54,18 % )    

-  39067 cazuri de IACRI    - mediu urban 15836 ( 40,54 % )  

                                             - mediul rural 23231  ( 59,46 % )    

- 11391 cazuri de pneumonii virale - mediu urban 3827 ( 33,59 % )  

                                                         - mediul rural 7564  ( 66,40 % )    

Grupele de vârstă cele mai afectate au fost:  

- infecţii acute a căilor respiratorii superioare : sub 1 an - 6273 cazuri, 1-4 ani- 29044 cazuri, 

5-14 ani 44299 cazuri, 

-  infecţii acute a căilor respiratorii inferioare: sub 1 an - 1320, 1-4 ani 7069 cazuri, 

5-14 ani  9060 cazuri, 

-  pneumonii virale: 1-4 ani 1130 si 5-14 ani 1636 cazuri. 

 

Din cele 529 cazuri gripa - 505 cazuri au fost confirmate clinic  

                                          -  24 cazuri gripă confirmate prin investigații de laborator:  
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5 cu virus gripal tip B, 14 cu virus gripal tip AH1, 3 cu virus gripal tip AH3, 2 cu virus gripal  

tip AH1pdm09. 

Din cele 24 cazuri confirmate 16 cazuri provin din supraveghere SARI, 6 cazuri din 

supraveghere de rutină şi 2 supraveghere sentinelă.  

                                                    

- În cadrul supravegherii sentinela ILI au fost recoltate 6 probe, 4 cu rezultat negativ, 2 cu 

rezultat pozitiv ( 1 cu virus gripal AH1 şi 1 cu virus gripal BH3 ). 

 

- În cadrul supravegherii sentinela SARI au fost raportate şi investigate de către cele două 

spitale desemnate, Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş şi Spital Clinic Judeţean 

Mureş 37 probe, din care 21 au avut rezultate negative și 16 pozitive (43,24 % ). Cele 16 

cazuri cu rezultat pozitiv, au fost după cum urmează: 

- 12 cazuri au fost cu virus gripal AH1, din care 6 decese. 

- 3 cazuri au fost cu virus gripal AH3 din care 1 deces. 

- 1 cu virus gripal tip B. 

În cadrul supravegherii de rutină, au fost investigate 14 cazuri  

                                - 8 au avut rezultat negativ, 

                        - 6 au avut rezultat pozitiv – 3  cu virus gripal tip B și 3 cu virus gripal A. 

În toate celelalte cazuri, evoluţia clinică a fost favorabilă. 

 

Hepatite virale  

Hepatita acuta virala A :  

Au fost raportate şi investigate 17 cazuri din care 12 au fost confirmate serologic şi 5 au fost 

infirmate. 25,00 % a cazurilor provin din mediul urban iar 75,00 % provin din mediul rural. 

Grupele de vârstă cele mai afectate au fost : 15-19 ani = 2 cazuri  

                                                                       25-34 ani = 5 cazuri 

 În toate cazurile evoluţia clinică a bolii a fost favorabilă. 

 Cazurile au apărut sporadic. 

 

Hepatite virale acuta B 

În luna februarie a fost raportat, investigat şi confirmat 1 caz de 38 de ani, de sex masculin, 
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din mediul rural, nevaccinat, fără factori de risc in antecedente.     

 

Boli cu transmitere prin alimente si / sau factori de mediu 

Boală diareică acută : 

În  cursul anului au fost raportate 1013 cazuri de BDA fără etiologie determinată, din care 

în mediul urban 424 ( 41,86 % ) şi în mediul rural 589 ( 58,14 % ). 

Grupele de vârstă cele mai afectate au fost :  0-1 an 72 cazuri, 1-4 ani 197 cazuri, 5-14 ani cu 

271 cazuri, 15-19 ani cu 82 cazuri. 

 

Salmoneloza : 

În cursul anului au fost raportate, internate şi confirmate 10 cazuri sporadice , 4 in mediul 

urban si 6 din mediul rural. 

Din cele  10 cazuri 2 au fost confirmate cu grup B, 1 cu grup C şi 7 Salmonella SPP.  

 

Shigelloza : 

În cursul anului au fost raportate, investigate şi confirmate 2 cazuri sporadice, Sh. Flexneri, 1 

caz provine din mediul rural şi 1 din mediul urban. 

 

Enterita prin Rotavirus :  

În cursul anului au fost raportate, investigate şi confirmate 31 cazuri, din care 12 in mediul 

urban şi 19 în mediul rural. 90,32 % a cazurilor( 28 ) a fost inregistrate la copii până la vârsta 

de 2 ani.  

 

Leptospiroză :  

Au fost raportate şi investigate 4 cazuri, din care 2 au fost confirmate în mediul urban, 

amândouă 

cu serotipul  icterohaemorrhagiae. 

Cazurile au avut evoluție clinică favorabilă.  

 

Boli transmise aerian : 

Infectii pneumococice :  

A fost raportat şi confirmat 1 caz, de sex feminin, ân vârstă de 80 de ani, din mediul urban, cu 

evoluție clinică favorabilă. 
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Boală meningococică :  

Au fost raportate şi investigate 3 cazuri 

- 2 confirmate în mediul urban, 1 de sex masculin, 1 de sex feminin, 16 respectiv 72 ani. 

- 1 clasificat posibil, mediul urban, 31 ani. 

Cazurile au avut evoluție clinică favorabilă.  

 

Meningite bacteriene: a fost raportat şi investigat 1 caz, 82 ani, sex masculin, mediul rural, 

cu etiologie neprecizată, clasificat caz probabil. 

 

Meningită TBC 

A fost raportat, investigat şi clasificat 1 caz probabil 1 caz din mediul rural, în vârstă de 9 ani 

de sex masculin cu evoluţie clinică favorabilă. Contacţii de familie şi de colectivitate au fost 

examinaţi / investigaţi de către dispensar TBC teritorial. 

 

Meningite virale: 

A fost raportat şi investigat 1 caz de  78 ani, sex masculin, mediul urban, clasificat probabil – 

cu evoluţie clinică favorabilă.  

 

Scarlatina: 

Au fost raportate, investigate şi confirmate 18 cazuri, 13 în mediul urban şi 5 în mediul rural. 

Grupele de vârstă cele mai afectate 5-9 ani 10 cazuri. Cazurile au apărut sporadic.  

 

Varicelă: au fost raportate 1020 cazuri. 

Repartiţia cazurilor a fost aproape egală în mediul urban şi rural. 

Grupele de vârstă cele mai afectate au fost : 1-4 ani - 319 cazuri,    

                                                                       5-9 ani - 314 cazuri, 

                                                                   10-14 ani - 138 cazuri. 

Din cele 1020 cazuri, 2 au fost cazuri spitalizate din care 1 cu complicaţii tip encefalită. 

Nu au fost raportate decese. 

 

Covid-19 

 Au fost înregistrate  15445 cazuri confirmate. 10062 cazuri ( 65,14 % ) a cazurilor 
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provin din mediul urban iar 5383 ( 34,85 % ) din mediul rural. Repartiția pe grupe de vârstă a 

fost următoarea : sub 1 an 40 cazuri, 1 an 14 cazuri, 2 ani 15 cazuri, 3 ani 8 cazuri, 4 ani 11 

caz, 5-9 ani 67 cazuri, 10-14 ani 143 cazuri, 15-19 ani 314 caz, 20-24 ani 619 cazuri, 25-34 

ani 2016 cazuri, 35-44 ani 2775 cazuri, 45-54 ani 3590 cazuri, 55-64 ani 2400 cazuri, 65-74 

ani 1859 cazuri, 75-84 ani 1182 cazuri, peste 85 ani 392 cazuri. 

 În cursul anului au fost înregistrate 517 decese. 

 

Zoonoze 

Boala Lyme : 

Au fost raportate si investigate şi confirmate 2 cazuri. 

-1 caz  din mediul urban, de sex feminin, în vârstă de 46 ani, stadiul II - Borrelioza Lyme 

diseminată,  

- 1 caz din mediul urban, de sex masculin, în vârsta de 4 de ani, stadiul I – Borrelioza 

incipientă, localizată. 

Evoluţie clinică în toate cazurile a fost favorabilă.  

 

Maladii transmise sexual : 

Din grupa bolilor cu maladii transmise sexual au fost declarate 24 cazuri sifilis. 

16 cazuri în mediul urban şi 8 în mediul rural, 19 cazuri au fost de sex masculin şi 6 de sex 

feminin, dintre care 2 gravide. 

Nu a fost declarat caz de sifilis congenital.  

 

2.2. supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate publică locală sau 

regională, sub coordonarea structurilor de specialitate din centrele regionale de sănătate 

publică; ( ex: boli precum infectia cu hantavirus, TBE, febra butonoasa) 

 

Începând cu luna februarie au fost respectate Metodologiile de supraveghere a sindromului 

respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) . 

 

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

da da da da da da da da da da da da 

 

2.3. instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control al focarului de boală 
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transmisibilă, inclusiv focare de tuberculoză cu minim 3 cazuri în colectivități, respectiv la 

apariția unui caz de tuberculoză MDR/XDR într-o colectivitate: efectuarea investigației 

epidemiologice, depistarea contacţilor/populaţiei la risc, recoltarea probelor biologice, 

efectuarea tratamentului profilactic, cu excepţia chimioprofilaxiei tuberculozei, conform 

metodologiilor specifice de supraveghere a bolilor infecţioase, efectuarea dezinfecţiei în 

colaborare cu reţeaua de asistenţă primară și raportarea acesto 

 

Cele 2 focare de hepatită virală A în evoluţie din trimestrul IV 2019, au fost încheiate 

în luna februarie 2020. 

Nr focare care au fost in evolutie din anul anterior =  2 

 

În cursul anului au fost înregistrate şi raportate 157 focare noi de COVID-19 pe 

următoarele tipuri : 

 

1. Medico-sanitar – 61 focare 

2. Centru rezidenţial – 21 focare 

3. Unitate învăţământ – 4 focare 

4. Unitate producţie – 35 focare 

5. Comunitate – 10 focare 

6. Instituţii publice – 22 focare 

7. Alte – 4 focare 

 

  Măsuri luate în focare :  

Internarea cazurilor suspecte şi confirmate, 

Investigarea cazurilor, 

Stabilirea contacţilor prin anchetă epidemiologică, 

Autoizolarea la domiciliu şi supravegherea epidemiologică a contacţilor apropiaţi.  

Testarea personalului şi rezidenţilor după caz, 

Supravegherea epidemiologică a focarelor, 

Închiderea temporară a fabricii după caz, 

Informarea autorităţilor locale şi judeţene  asupra evoluţiei focarelor, 

Colaborarea cu autorităţile locale şi judeţene privind identificarea tuturor contacţilor şi 

respectarea măsurilor de autoizolare,   
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Respectarea legislaţiei în vigoare privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 în 

condiţiile stării de urgenţă şi alertă la nivel naţional. 

 

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

da da da da da da da da da da da da 

 

Nr focare noi/ an = 157 

 

2.4. realizarea activităţilor epidemiologice în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi 

naturale, precum inundaţii, cutremure şi altele asemenea, în colaborare cu reţeaua de 

asistenţă medicală primară şi de specialitate şi cu administraţia publică locală, conform 

practicilor epidemiologice curente; 

 

În luna februarie, în urma ploilor torenţiale a crescut debitul de apă a pârâurilor din comuna 

Ibăneşti , inundând 10 beciuri. S-a distribuit 5 kg de clorură de var, pentru dezinfecţia 

beciurilor. 

 

În luna iunie, în urma ploilor torenţiale a crescut debitul de apă a râului Târnava Mică din 

oraşul Sângeorgiu de Pădure şi a pârâurilor Roua şi Cibu din comuna Fântânele, inundând 

184 gospodării şi 95 fântâni, respectiv 27 gospodării şi 11 fântâni. S-au distribuit 55 kg de 

clorură de var pentru dezinfecţia fântânilor.  

 

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

nu da nu nu nu da nu nu nu nu nu nu 

 

2.5. desfăşurarea acţiunilor speciale de depistare activă şi prevenire a bolilor transmisibile 

funcție de situația epidemiologică, cu colaborarea centrului regional de sănătate publică, 

după caz; (ex; depistare activa PAF, contacti HAV, scarlatina, etc) 

Nu au fost desfăşurate acţiuni speciale de depistare activă şi prevenire a bolilor transmisibile. 

 

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu 
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2.6. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor și, după caz, a actelor adiționale 

la acestea, prevăzute la punctul B din anexa nr. 9 la normele tehnice, pentru vaccinările 

efectuate în comunitățile cu risc crescut de apariție a focarelor de hepatită A, în focare de 

boală transmisibilă, în situații de urgență provocate de calamități naturale, precum inundații, 

cutremure și/sau în alte situații epidemiologice deosebite; 

 

Nu au fost întocmite referate pentru încheiere contracte/acte adiţionale pentru inoculare/ 

vaccinare. 

 

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu 

 

2.7. întocmirea referatelor în vederea decontării serviciilor de vaccinare pentru vaccinurile: 

vaccin hepatitic A pediatric, tifoidic, tetanic, hepatitic B tip adult pentru contacţii cazurilor 

acordate în cadrul programului; 

 

Nu au fost întocmite referate în vederea decontării serviciilor de inoculare/vaccinare. 

 

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu 

 

2.8. efectuarea, în colaborare cu casele de asigurări de sănătate, a controlului raportărilor 

serviciilor de vaccinare care fac obiectul Programului național de prevenire, supravegehre și 

control  bolilor transmisibile prioritare, conform metodologiei aprobate prin ordin comun al 

ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; în situația 

constatării raportărilor duble, în RENV și/sau în formularul standard a administrării 

vaccinurilor și în SIUI a consultațiilor medicale, direcțiile de sănătate publică recuperează 

de la cabinetele medicilor de familie sumele reprezentând contravaloarea serviciilor de 

vaccinare finanțate din bugetul Programului național de prevenire, supravegehre și control  

bolilor transmsibile prioritare;  - ABROGAT prin OMS nr. 1020/04.09.2017 

 

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 
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2.9. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor de prestări servicii pentru 

diagnostic de laborator cu laboratoarele care îndeplinesc condiţiile minime de referinţă 

stabilite de ECDC pentru bolile transmisibile prioritare pentru care există supraveghere 

epidemiologică, dar pentru care nu există capacitate locală/regională de diagnostic şi pentru 

asigurarea cost-eficienţei; (ex; contract/ act aditional cu INC Cantacuzino;  

 

În luna martie a fost intocmit referat în vederea încheierii contractului nr. A1523/23.03.2020 

şi 3916/30.03.2020 privind realizarea de investigaţii de laborator pentru identificarea SARS 

CoV 2 şi actului aditional nr. 1 la contract prin care se modifică obiectul şi valoarea 

contractului  cu INCDMM Cantacuzino. 

În luna mai s-a încheiat contract de prestări servicii cu INCDMM Cantacuzino nr. A 

4312/15.05.2020, nr. Direcția de sănătate publică CDC nr. 300/22.05.2020 cu valabilitate de 

la 15.05.2020 până la 31.12.2020. 

 

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

nu nu da nu da  nu nu nu nu nu nu nu 

 

2.10. organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar şi ale mediatorilor sanitari cu 

privire la prevenirea, depistarea, raportarea şi controlul bolilor transmisibile;(Nota: 

trimiterea de adrese/ e-mail uri nu reprezinta “organizare” de intalniri!) 

 

Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) 

a fost actualizată şi respectată pe tot parcursul anului fiind adus la cunoştinţa spitalelor , 

medicilor de familie şi asistenţilor comunitari. 

- De asemenea, s-a asigurat în permanenţă sistemul informaţional între Direcția de sănătate 

publică Mureş şi membrii CJCCI Mureş.   

 

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

nu  da da da da da da da da da da da 

 

2.11. întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziţionarea testelor şi reactivilor necesari 

pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare în focare de boală transmisibilă și acțiuni 
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de depistare activă;(Nota: se va justifica pentru ce teste/reactivi (generic) s-a intocmit 

referatul) 

 

În cursul anului 2020 pentru programele naţionale de sănătate privind bolile transmisibile, s-

au întocmit referate şi s-au achiziţionat pentru laboratorul de microbiologie : 

- Kit Streptococcal Grouping Latex 

- Tampoane de recoltare nazofaringiene şi faringiene, eprubete cu mediu 

   - Kit VTM + 2 tampoane sterile       

   - Saci risc biologic, galbeni 240 l     

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

da da nu da nu da da da da da da da 

 

2.12. depistarea, verificarea, investigarea şi raportarea alertelor naţionale, participarea la 

verificarea și investigarea locală a alertelor internaţionale şi asigurarea răspunsului rapid în 

conformitate cu legislația în vigoare;( Nota: a se respecta Ordinul 883/2007; rujeola in 

cadrul evolutiei epidemiei nationale nu se considera alertă) 

 

- în luna ianuarie 

-  1 caz meningită meningococică la 1 pacient de sex masculin, în vârsta de 31 de ani, din 

mediul urban, cu rezultat etiologic fara crestere bacteriana, cu diagnostic de externare 

meningoencefalita acuta, cu evolutie clinica favorabila. 

  -1 caz meningită meningococică la 1 pacient de sex masculin, în vârsta de 17 de ani, din 

mediul urban, confirmat serogrup ACYW135, cu evolutie clinica favorabila.    

 

- în luna februarie 

-1 caz meningită meningococică la 1 pacient de sex feminin, în vârsta de 72 de ani, din mediul 

urban, confirmat serogrup B, cu evolutie clinica favorabila.    

- în luna mai 

- 1 caz de hepatită B, o persoană diagnosticată în Germania, în vârstă de 40 de ani, din mediul 

rural. A revenit în România şi după ce a stat în carantină 14 zile, s-a întors la domiciliu. În 

urma consultului clinic starea actuală a pacientului este fără simptome sau semne clinice de 

boală. 

- în luna august 
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- 1 caz de TBC pulmonar, o persoană diagnosticată în Germania, în vârstă de 23 de ani, din 

mediul urban. Revine în România pe o perioada de 2 zile si se prezinta la Dispensarul TBC.  

În urma consultului clinic este luat in evidenta, se prescrie tratament tuberculostatic si este 

rechemat la control. Medicul pneumolog a mentionat, ca la data investigarii pacientul era 

BK- negativ, neavand contacti in aceasta perioada. 

 

          

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

da da nu nu da nu nu da nu nu nu nu 

 

2.13. asigurarea/continuarea activităţilor în vederea acreditării/menţinerii acreditării 

laboratoarelor de microbiologie şi participarea la realizarea indicatorilor de evaluare a 

performanţelor de laborator în materie de supraveghere a bolilor transmisibile; 

 

În vederea menţinerii acreditării laboratorului de microbiologie s-au efectuat următoarele : 

 S-a asigurat calitatea rezultatelor analizelor de laborator prin controlul intern în 

fiecare luna a anului, prin controlul extern pentru alimente şi pentru apa  

 Conform unui plan de audit s-a efectuat auditul de supraveghere nr 1. de către 

RENAR, pentru verificarea indeplinirii cerinţelor Standardului ISO 17025/2005. 

 S-au întocmit lunar referate de necesitate pentru aprovizionarea cu reactivi şi  

materiale sanitare 

 

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept

. 

Oct. Nov. Dec. 

da da da da da da da da da da da da 

 

2.14. asigurarea schimbului de informaţii specific şi colaborarea interjudeţeană în probleme 

epidemiologie; (ex: comunicarea cu alte judete pentru probleme legate de cazuri de boala 

transmisibila; NU cu CRSP/ CNSCBT sau structuri judetene locale) 

 

În cursul a 8 luni s-a asigurat schimbul de informaţii în probleme epidemiologice cu 8 judeţe 

în 14 cazuri. 
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Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

da da nu da da da nu da da da nu nu 

 

2.15. organizarea şi participarea la derularea unor activităţi antiepidemice solicitate de 

CNSCBT sau dispuse de către DGAMSP;(ex: adrese prin care se solicita diferite interventii/ 

masuri) 

 

Conform adresei INSP nr. 20439/30.12.2019 şi DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ nr. 

13977/31.12.2019 s-a continuat USPII polio. Privind continuarea măsurilor recomandate au 

fost informaţi medicii de familie, spitalele şi Centrul de Vaccinare, din judet. 

 

 

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

da da da nu nu nu nu nu nu nu nu nu 

 

2.16. participarea la realizarea de studii organizate de INSP prin CNSCBT şi/sau CRSP 

conform metodologiilor de derulare a studiilor; 

 

Nu s-a  participat la realizarea de studii organizate de INSP prin CNSCBT și/sau CRSP 

 

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu 

 

2.17. participarea la instruirile organizate de INSP prin CNSCBT și/sau CRSP; (DOAR cele 

organizate in cadrul PN.I.2, nu prin Organizatia Mondiala a Sanatatii sau alte fonduri) 

 

Nu s-a  participat la instruire organizate de INSP prin CNSCBT in cadrul PN.I.2. 

 

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu 

 

2.18. întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziţionarea medicamentelor, 

vaccinurilor, dezinfectanţilor, materialelor sanitare, echipamentelor de protecţie necesare 
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pentru intervenţie în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situaţii de risc.(Nota: 

respectand natura cheltuielilor specificate pentru PN I.2!) 

 

Au fost întocmite referate de  necesitate pentru achiziţionarea :  

-  substante dezinfectante : pentru suprafete şi mâini 

-  materiale sanitare : tampon recoltare, tampoane nasofaringiene şi faringiene sterile pentru 

prelevare şi transportul probelor biologice 

-  echipamente de protecţie : halate chirurgicale, combinezoane, măşti de protectie, acoperitor 

de cisme, mănuşi de examinare, mănuşi nitril, saci polietilenă, botoşei, viziere, ochelari 

protecţie, capeline 

-  birotică, 

-  prestări servicii cu caracter funcţional : switch reţea, router wireless, stick USB, mouse şi 

cartuşe imprimantă 

 

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

nu da da nu da da da da da da da da 

2.19. implementarea metodologiei de evaluare a riscului de îmbolnăvire prin boli 

transmisibile la nivelul județului/municipiului București; 

Pe parcursul anului s-a continuat implementarea metodologiei de identificare şi evaluare a 

comunităţilor la risc. 

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

da da da da da da da da da da da da 

 

2.20. identificarea comunităților la risc de îmbolnăvire prin hepatită A; 

Nu a fost identificată nicio comunitate la risc de îmbolnăvire prin hepatită A.  

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu 

  

2.21. organizarea vaccinărilor în vederea prevenirii apariției focarelor de hepatită A sau a 

limitării extinderii acestora în funcție de nivelul de risc identificat în urma evaluării;". 

Nu au fost organizate vaccinări in vederea prevenirii apariţiei focarelor de hepatită A. 

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu 
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 2.22. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor pentru realizarea serviciilor 

de recoltare a probelor biologice de tipul exudatului faringian și nazal pentru afecțiunile 

clinice compatibile cu gripa, în conformitate cu algoritmul de recoltare si definiția de caz 

prevăzute în metodologia de supraveghere; recoltarea probelor biologice se realizează numai 

de către medicii de familie selectați de direcțiile de sănătate publică să participe în sistemul 

de supraveghere tip santinelă a gripei. 

În lunile ianuarie si martie au fost întocmite referate, la 8 medici de familie nominalizaţi 

pentru supraveghere tip santinelă a gripei, în vederea incheierii actelor adiţionale la 

contractele pentru realizarea serviciilor de recoltare probe biologice de tipul exudatului 

faringian şi  nazal pentru afecţiunile clinice compatibile cu gripa. 

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

da nu da nu nu nu nu nu nu nu nu nu 

2.23. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute la pct. C din anexa 

nr. 9 la normele tehnice, pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale 

de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, derulate de către cabinetele 

medicale de asistență medicală primară, pentru medicii de familie din sistemul de 

supraveghere tip santinelă a gripei. 

În lunile ianuarie şi martie au fost întocmite referate, la 8 medici de familie selectaţi să 

participe   în sistemul de supraveghere tip santinelă a gripei, pentru încheierea actelor 

adiţionale la contractele în vederea decontării serviciilor de recoltare a probelor biologice de 

tipul exudatului faringian şi nazal pentru afecţiunile clinice compatibile cu gripa. 

Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

da nu da nu nu nu nu nu nu nu nu nu 

 

 

        

Activități specifice COVID-19 

Activități specifice COVID-19 

Triaj epidemiologic efectuat la Aeroportul Transilvania pentru pasagerii sosiți din zone roșii, 

galbene sau verzi conform listelor cu statele cu risc epidemiologic ridicat afișate pe site-ul 
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cnscbt.ro. 

Triajul este asigurat prin personal medical angajat sau personal medical detașat. 

Stabilirea contacților direcți în urma analizei declarațiilor primite de la punctele de trecere a 

frontierei. 

Centralizarea rezultatelor pozitive/negative/incerte primite de la laboratoarele care efectuează 

testări RT-PCR/rapide antigenice. S-au înregistrat în anul 2020, 15463 cazuri de infectare cu 

virusul SARS CoV-2. 

Efectuarea anchetelor epidemiologice pentru cazurile confirmate cu virusul SARS CoV-2 

Izolarea/carantinarea contacților care au rezultat în urma anchetelor. S-a stabilit măsura 

izolării/carantinării pentru 28298 de persoane. 

Eliberarea avizelor epidemiologice pentru persoanele care se încheie perioada de carantină 

instituționalizată. S-au eliberat 1915 avize epidemiologice. 

Emiterea deciziilor de izolare/carantinare în urma anchetelor epidemiologice. S-au eliberat 

36083 decizii din care 14249 de izolare și 21834 de carantinare. 

Stabilirea, analiza, declararea, raportarea, supravegherea și închiderea focarelor rezultate în 

urma anchetelor epidemiologice. S-au înregistrat un număr de 226 focare pentru anul 2020. 

Introducerea datelor din anchetele efectuate în aplicația informatică Corona Forms. 

Înregistrarea, stabilirea cauzei care a determinat decesul și raportarea deceselor cauzate de 

COVID-19. În anul 2020 s-au înregistrat 548 de decese cu virusul SARS CoV-2. 

Asigurarea prin personal medical a permanenței în cadrul CJCCI Mureș. 

Raportarea către CNCCI a datelor solicitate: număr paturi ocupate, număr pacienți infectați, 

număr locuri ATI, etc. 

Emiterea deciziilor de suspendare temporară a carantinării pentru persoanele aflate în 

carantină, pentru urgențe medicale, înmormântări, etc. conform legislației existente. 

Informarea populației prin intermediul serviciului Call Center, asigurat de personal medical. 

Număr total apeluri de la începutul pandemiei – 31.12.2020: 76620 apeluri. 

Soluționarea cererilor/petițiilor/sesizărilor prin întocmirea adreselor/răspunsurilor către 

solicitant. 

 

 

Evoluția numărului de cazuri COVID-19 în județul Mureș în anul 2020 
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I.5. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL AL 

INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE ŞI MONITORIZARE A 

UTILIZĂRII ANTIBIOTICELOR ŞI A ANTIBIOTICO- REZISTENŢEI  

PN I.5 

INFECŢII ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE – SISTEM  SENTINELĂ 

 

  IAAM supravegheate in 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: 

unităţi sentinelă: 

- Spitalul  Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş – 141 cazuri 

- Spitalul  Clinic Judeţean Mureş –  26 cazuri 

 unitate sanitară: 

- Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş 

- participă la realizarea studiului de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate 

asistenței medicale şi a consumului de antibiotice din spital şi asigură 

participarea personalului medical la cursurile de formare profesională 

organizate pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenței 
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medicale și a rezistenței microbiene, precum și monitorizarea utilizării 

antibioticelor. 

Datele din fişele infecţiilor asociate primite de la unităţile sanitare sunt verificate şi 

validate lunar la nivelul Compartimentului Epidemiologie;  

Lunar, baza de date completată şi trimestrial rapoartele de activitate şi indicatorii 

pentru PN I.5 sunt înaintate către Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj şi Institutul 

Naţional de Sănătate Publică Bucureşti. 

Spitalul  Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş 

 Activitățile derulate în cadrul programului: 

- Identificarea în sistem sentinelă a infecțiilor asociate asistenței medicale conform 

metodologiei specifice 

- Colaborarea cu Departamentul de Microbiologie al Laboratorulului Clinic de Analize 

Medicale din cadrul unităţii sanitare pentru supravegherea în sistem sentinelă a antibiotipului 

tulpinilor microbiene care determina infecții invazive. 

I. Stadiul realizării activitaților de implementare prevazute în cadrul  programului    

Indicatori realizati: 

A. Indicatori fizici: 

A1. număr de persoane participante la cursul de formare profesională: 0 

A2. număr infecții asociate asistenței medicale depistate în sistem sentinelă (nr. total și 

defalcat pe tip de infecție cu rata de incidență): 141 de infecții asociate asistentei medicale  

apărute la  120 de pacienți internați.  

Nr. 

crt. 

Tip infecție  Nr. 

IAAM 

Secția- nr. caz Nr. externati 

An 2020 

Rata de 

incidență % 

1. Septicemii 37 ATI adulti - 34  1725 1,97 

AT Copii - 3 202 1,48 

Total: 37         1927 1,92 
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   2. 

 

Pneumonii 

nosocomiale  

84 ATI adulti  - 81 1725 4,69 

ATI copii-  3 202 1,48 

Total: 84         1927 4,36 

3. Infectii urinare 

(UTI) 

10 ATI  adulti  - 9 1725 0,52 

ATI Copii - 1 202 0,49 

Total. 10         1927 0,52 

4. Infectii de cateter 

venos central (CRI) 

6 ATI adulți - 6 1725 0,34 

5 Infecții de situs 

chirurgical 

4 ATI adulți - 1 1725 0,05 

Ortopedie și 

Traumatologie - 

1 

1371 0,07 

Chirurgie 

generală I - 2 

1506 0,13 

 Total  -  4 4602 0,08 

       TOTAL 141        141 4804 2,94 

 

Distributia cazurilor pe secții: 

Nr. 

crt. 

Profil sectie Nr. IAAM Nr. externați Rata de 

incidenta % 

1. ATI 138 1927 7,16 

2.  Chirurgicale 3 2877 0,10 
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 TOTAL 141 

 

4804 2,94 

 

A3. Număr de infectii asociate asistentei medicale investigate în laboratorul clinic = 141 

(100%)  

 

La cele 141 de infecții asociate asistentei medicale raportate s-au depistat 187 tulpini 

microbiene (32 cazuri infectii cu 2 tulpini microbiene, 6 cazuri infecție cu 3 tulpini 

microbiene). Astfel s-au izolat: 69 tulpini de Acinetobacter baumannii, 31 tulpini de 

Pseudomonas aeruginosa, 19 tulpini de Klebsiella penumoniae, 14  tulpini de Providencia 

stuartii, 12 tulpini de Corynebacterim spp., 10 tulpini de Proteus mirabilis, 7 tulpini de 

MRSA, 5 tulpini de Enterococcus faecium, 4 tulpini de Enterococcus faecalis, 3 tulpini de 

Serratia marcescens, 3 tulpini de Enterococcus galinarium,  2 tulpini de Enterobacter cloacae, 

2 tulpini de E. Coli, 2 tulpini de Stenotrophomonas maltophilia, 2 tulpini de Klebsiella 

oxytoca, 1 tulpină de Candida albicans, 1 tulpină de Staphilococcus simulans și 1 tulpină de 

Serratia liquefaciens. 

 

A4. Număr tulpini microbiene care determină infecții invazive caracterizate din punct de 

vedere al rezistentei la antibiotice, depistate in sistem sentinela = 211 tulpini. 

 

B. Indicatori de  eficiență:  

1) Cost mediu / persoana formată în domeniul supravegherii şi limitării infecţiilor asociate 

asistenţei medicale: 0 lei 

2) Cost mediu /acțiune de depistare, investigare microbiologică și  caracterizare a rezistenței 

microbiene a infecțiilor nosocomiale =  265,93 lei (consum 37.496,64 / 141 IAAM) din care: 

1) Cost mediu / depistare infecție asociată asistenței medicale  =  0  lei 

2) Cost mediu/ actiune de  investigare microbiologică  cu laboratorul a unui caz de infecţie 

asociată asistenţei medicale = 129,18 lei (18.214,75 lei/  141 IAAM)  

3) Cost mediu/ actiune confirmare de tulpina invazivă și caracterizare a antibiotipului = 

91,38 lei (19.281,89 lei / 211 tulpini invazive)  

 

C. Indicatori de rezultat : 
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- rata de incidență pentru infecțiile nosocomiale depistate in sistem sentinelă =  2,94 

%; Pentru secţiile ATI rata de incidenţă a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

depistate în sistem sentinelă = 7,16 %. 

- procent de tulpini microbiene care determină infecții invazive caracterizate din punct 

de vedere al rezistenței la antibiotice din întreaga unitate = 100% 

 

Motivația pentru care nu au fost indeplinite activitățile specifice  

 Atât numărul de infecții nosocomiale cât și rata de incidență a acestora depistate în 

sistem sentinela este sub cel prevazut in Normele tehnice de realizare a programelor naționale 

de sănătate datorită faptului că în program se raportează doar anumite tipuri de infecții, 

conform Metodologiei. Menţionăm că raportarea infecţiilor asociate asistenţei medicale în 

sistem sentinelă include septicemiile, pneumoniile, infecţiile urinare, infecţiile secundare 

utilizării dispozitivelor medicale precum şi infecţiile de situs chirurgical din secţiile 

chirurgicale – infecții  de plagă chirurgicală după anumite tipuri de intervenții chirururgicale. 

 

 

Propuneri de imbunatatire a activităților și evaluarea impactului  

- Colaborare și informare în timp util a datelor privind Programul National de Supraveghere 

și Control al Infectiilor asociate asistenței medicale din partea forurilor ierarhice superioare. 

- Participarea personalului medico-sanitar implicat în implementarea programului național la 

sesiuni de instruire pe tema cerintelor programului, organizate de specialiști în domeniu 

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

indicator pentru uniformitatea datelor raportate 

 

IV. Analiza comparativă a costurilor medii realizate raportate la costurile medii propuse la nivel 

national 

Costul mediu /actiune de depistare, investigare microbiologica si caracterizare a rezistentei 

microbiene a infectiilor nosocomiale  265,93 lei, din care:  

a) cost mediu / actiune de depistare a unui caz de infecţie asociată asistenţei medicale 

de 0 lei, este mai mic decat cel estimat in norme de 40 lei, deoarece nu au fost 

efectuate cheltuieli din PN I.5 decât pentru reactivi si materiale de laborator 

b) cost mediu/ investigare cu laboratorul a unui caz de infecţie asociată asistenţei 
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medicale este de 129,18 lei,  mai mare decât cel estimat in norme de 110 lei, deoarece 

au fost depistate infectii cu mai multe tulpini bacteriene caracterizate din punct de 

vedere al antibiotico-rezistentei. 

c) cost mediu/ tulpină microbiana invazivă si confirmata cu caracterizare a rezistentei 

bacteriene este de 91,38 lei, mai mic decat cel estimat in norme de 100 lei, deoarece în 

trimestrul I și parțial în trimestrul II al anului s-au folosit reactivi şi materiale de 

laborator din alte surse de finanţare, având în vedere faptul că achiziţia de reactivi şi 

materiale de laborator din program a necesitat o perioadă mai lungă până la finalizare, 

conform procedurilor de achiziție publică. 

Spitalul  Clinic Judeţean Mureş 

 Conform Ordinului MS nr. 555 din 03.04.2020, pentru aprobarea planului de măsuri 

pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei coronavirus COVID 19, a listei spitalelor 

care asigură asistență medicală pacienților testați pozitivi cu virusul SARS-COV 2 în faza I și 

faza II și a listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul 

SARS-COV 2, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Clinic Județean Mureș a 

fost desemnat ca spital fază II pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-

COV 2. Prin urmare pe perioada stării de urgență și stării de alertă numărul pacienților non-

Covid 19 internați a fost unul foarte mic, secțiile desemnate sentinelă au deservit și pacienți 

Covid-19 și numarul de infecții asociate asistenței medicale identificate a fost foarte mic. 

 

I. Stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul programului:  

 

A. Indicatori fizici:  

A1. număr de persoane participante la cursul de formare profesională  = 0 

A2. număr infecții asociate asistenței medicale depistate  in sistem sentinelă: 26 

A3. nnumar IAAM investigate cu laboratorul: 26 (100%) 

La cele 26 de cazuri de infectii asociate asistentei medicale s-au depistat 37 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= 97 

In anul 2020 au fost izolate un total de 1130 tulpini microbiene, care sunt cuprinse in 

raportulele pe trim. I, II, III si  IV 2020 cu datele de rezistenta. 
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A5. număr de beneficiari ai screeningului activ pentru depistarea colonizării/ infecțiilor cu 

germeni cu risc epidemiologic = 0 bolnavi 

A6. Numar controale interne de laborator: 8  (in trim I , II, III si  IV 2020) 

 

Nr.Crt. Tip infectie Nr. 

Cazuri 

IAAM 

Sectia-nr.caz Nr. 

Externati 

trim. IV 

Rata de 

incidenta 

% 

1 Pneumonii 

nosocomiale (PN) 

8 ATI - 8 3662 0,21% 

2 Infectii de situs 

chirurgical 

6 Chirurgie generala -1 

ATI- 5 

1347 0,07% 

3662 0,13% 

3 Infectii de tract 

urinat 

5 ATI-5 3662 0,13% 

4 Infectie de cateter 7 ATI-7 3662 0,19% 

 

Distribuția cazurilor pe secții: 

 

Nr. crt Profil sectie Nr. cazuri Nr. externati Rata de incidenta 

% 

1. ATI 25 3662 0,68% 

2. Chirurgie gen. 1 1347 0,07% 

3 Total 26 5009 0,51% 

 

B. Indicatori de eficiență 

B1. cost mediu estimat/depistare infectie asociata asistentei medicale : 37,75 lei 

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

114,30 lei 

B3. cost mediu estimat/ actiune confirmare de tulpina si caracterizare a antibiotipului: 184,25 

lei 

 

C. Indicatori de rezultat            

- rata de incidenta pentru infectiile asociate asistentei medicale depistate in sistem de 
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sentinela: 0,51% 

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

vedere al rezistentei microbiene in intreaga unitate sanitara: 100% 

 

 

II. Motivatia pentru care nu au fost indeplinite activitatile specifice  

 

Având în vedere Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate, rata de 

incidență a infecțiilor asociate asistenței medicale pe unitatea sanitară este de 0,68%,  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. 

 

III. Propuneri de imbunătățire a activităților și evaluarea impactului  

- Alocarea bugetului să fie făcută la începutul anului pentru buna desfăsurare a activității - 

pentru depistare s-au folosit materiale sanitare, medii de cultură și reactivi și din surse proprii 

de finanțare. 

- Participarea personalului medico-sanitar implicat în implementarea programului național la 

sesiuni de instruire pe tema cerințelor programului, organizate de specialiști în domeniu 

- Definirea indicatorilor de eficiență și a cheltuielilor care compun consumul pe fiecare 

indicator pentru uniformitatea datelor raportate 

 

IV. Analiza comparativă a costurilor medii realizate raportate la costurile medii 

propuse la nivel național 

 

- cost mediu/persoana formata in domeniul controlului infectiilor asociate asistentei medicale 

si al utilizarii prudente a antibioticelor: 0 lei 

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

rezistentei microbiene a infectiilor asociata asistentei medicale: 839,46 lei 

 - cost mediu estimat/ depistare infectie asociata asistentei medicale: 37,75lei. 

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

laboratorul  a fost  de 114,30 lei, deoarece au fost cazuri cu mai multe tulpini microbiene 

depistate  care au necesitat investigatii suplimentare, depasind astfel valoarea estimata in 

norme  de 110 lei 



Direcția de Sănătate Publică Mureș  Raport de activitate 2020 

 

43 

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

 184,25 lei, este mai mare decat valoarea estimata in norme de 100 lei 

 

Raportări conform Ordinului MS nr. 1101/2016  

privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a  infecţiilor asociate 

asistenţei medicale în unităţile sanitare  

şi a Metodologiei de supraveghere a infecției cu Clostridium difficile (ICD) 

 

INFECŢII ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE – IAAM - SISTEM RUTINĂ 

In cursul anului 2020 au fost raportate şi investigate 1091 cazuri IAAM de către 9 

spitale din  judeţ: 

Unitatea 

sanitară 

Nr. 

cazuri 

IAAM 

IAAM Nr. 

pacienti 

externaţi 

Rata de 

incindenţă 

/100 

pacienti 

Pers. 

medical 

pacienti 

Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă Tg. Mureş 

728 249 479 25845 1,85% 

Spitalul Clinic Judeţean 

Mureş 

134 4 130 19177 0,68% 

Institutul de Urgenţă pentru 

Boli Cardiovasculare şi 

Transplant 

35 3 32 3033 1,06% 

Spitalul Orăşenesc 

„Dr.Valer Russu” Luduş 

95 30 65 3378 1,92% 

Spitalul Municipal “Dr. Gh. 

Marinescu” T-veni 

36 0 36 6366 0,57% 

Spitalul Municipal 

Sighişoara 

32 19 13 4605 0,28% 

Spitalul Municipal ”Eugen 

Nicoara” Reghin 

24 0 24 5485 0,44% 

Centrul de Dializă Avitum 

Sighisoara 

2 0 2 184 1,09% 

PopMed Reghin 5 0 5 91 5,49% 
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TOTAL JUDEŢ 1091 305 786 68164 1,15% 

 

Conform Ordinului MS nr. 1101/2016, registrul unic al infecţiilor 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 – DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ – datele din RUIAAM 

au fost centralizate şi introduse în baza de date EpiInfo7. La sfarşitul anului 2020 baza de date 

cuprinde un număr de 1091 infecţii şi  36 colonizări. 

Fişele de infecţii primite  - 1091 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. 

  

  

 

 

 

Evoluția lunară a numărului de infecții asociate actului medical în județul Mureș în anul 

2020 

 

JUDEŢ MURES 

IAAM 2020 

                          

Spital Ian Febr Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec Total  

Spital 

Spitalul Clinic 

Judeţean de 

Urgenţă  

Tg. Mureş 

39 42 39 49 

 

20 21 35 33 

 

34 

 

119 

 

144 

 

153 

 
728 

 

Spitalul Clinic 

Judeţean  

Mureş 

15 16 12 

 

28 

 

22 

 

1 5 

 

5 

 

3 

 

3 

 

11 

 

13 134 
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Institutul de 

Urgenţă pentru 

Boli 

Cardiovasculare şi 

Tr

ans

pla

nt 

Tg

. 

M

ure

ş 

4 4 1 1 0 1 8 1 2 2 5 

 

6 

 
35 

 

Spitalul Municipal 

”Eugen 

Nico

ară” 

Regh

in 

5 3 3 1 0 3 2 3 0 1 2 

 

1 24 
 

Spitalul Orăşenesc 

„ Dr. Valer 

Ru

ssu

” 

Lu

du

ş 

4 2 9 0 1 1 2 1 1 0 70 

 

4 

 
95 

 

Spitalul Municipal 

"Dr. Ghe. 

Marinescu"  

Tarnaveni 

3 2 2 3 3 3 1 0 5 3 1 10 36 

Spitalul Municipal  

Sighişoara 

2 3 0 10 

 

0 1 1 1 

 

1 0 10 

 

3 32 
 

Centrul de dializă 

AVITUM  

Sighişoara 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Clinica de 

recuperare 

PopMed  

Reghin 

2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 

TOTAL Judeţ 

Mureş 

76 72 66 
 

92 
 

46 
 

31 56 
 

45 
 

46 
 

128 
 

243 
 

190 
 

1091 
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Incidenţa cazurilor de IAAM pe spitale  

2017 – 2018 – 2019 – 2020 

 

 

 

Nr 

crt 

Spital Incidenta 

2017 

 

Incidenta 

2018 

 

Incidenta 

2019 

Incidenta 

2020 

1 Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă Tg. Mureş 

0,47% 1,06% 1,35% 1,85% 

2 Spitalul Clinic Judeţean Mureş 0,42% 0,37% 0,54% 0,68% 

3 Institutul de Urgenţă pentru 

Boli Cardiovasculare şi 

Transplant 

0,55% 0,73% 0,66% 1,06% 

4 Spitalul Orăşenesc „Dr.Valer 

Russu” Luduş 

0,38% 0,23% 0,22% 1,92% 

5 Spitalul Municipal “Dr. Gh. 

Marinescu” T-veni 

0,09% 0,04% 0,28% 0,57% 

6 Spitalul Municipal Sighişoara 0,01% 0,04% 0,08% 0,28% 

7 Spitalul Municipal ”Eugen 

Nicoara” Reghin 

0,12% 0,01% 0,12% 0,44% 

8 Centrul de Dializă Avitum Tg. 

M 

- - 0,48% - 

 Centrul de Dializă Avitum 

Sighisoara 

- - - 1,09% 

9 Spital Puls Tg. M - - 0,04% - 

10 PopMed Reghin - - - 5,49% 

 Total judeţ 0,37% 0,54% 0,70% 1,15% 

 



Direcția de Sănătate Publică Mureș  Raport de activitate 2020 

 

47 

 

 

 

 

ACCIDENTE POST EXPUNERE LA PRODUSE BIOLOGICE LA 

PERSONALUL MEDICO-SANITAR 

 

In anul 2020 au fost înregistrate/raportate/investigate 83 cazuri de accidente post 

expunere la produse biologice la personalul medico-sanitar: 

 

Unitatea sanitară Trim I Trim II Trim III Trim IV Total sp 

Spital Clinic Judeţean de Urgenţă  

Tg.Mureş  

25 9 12 13 59 

Spital Clinic Judeţean Mureş 3 2 1 0 6 

Institutul de Urgenţă pentru Boli  

Cardiovasculare şi Transplant 

2 0 1 1 4 

Spital Municipal Sighişoara 1 0 0 1 2 

Spital Oraşenesc ”Dr. Valer Russu” Luduş 1 0 0 0 1 

Spital Municipal ”Dr. Gh. Marinescu” T-veni 0 1 0 0 1 

Spital Municipal ”Eugen Nicoara”  

Reghin 

3 1 1 0 5 

Spital PULS Tg. Mureş 1 1 0 0 2 

Spital Orasenesc Sg. Padure 0 0 1 0 1 

CMI Med fam 1 0 0 0 1 

CMI stomatologic 0 1 0 0 1 

TOTAL 37 15 16 15 83 

 

 Cazurile au fost inregistrate in evidentele SPLIAAM 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. 
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SUPRAVEGHEREA A INFECŢIEI CU CLOSTRIDIUM DIFFICILE (ICD) 

 

Supravegherea epidemiologica 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 săptămânală şi lunară de către spitale a tuturor cazurilor de ICD 

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

- completarea de catre Direcția de sănătate publică Mureş a Fişelor 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 

- introducerea lunară a Fişelor primite si validate în programul Epi Info şi transmiterea în 

format electronic a bazei de date la CRSP Cluj. 

 In anul 2020 au fost înregistrate/raportate/investigate 378 cazuri de infecţie cu 

Clostridium difficile, din care  16 cazuri au fost recidive: 

 

 

 

 

Unitatea sanitară Nr. cazuri raportate 

Trim 

 I 

Trim 

 II 

Trim  

III 

Trim  

IV 

Total  

sp 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  

Tg. Mureş  

64 13 31 33 141 

Spitalul Clinic Judeţean Mureş 64 9 21 31 125 

Institutul de Urgenţă pentru Boli  

Cardiovasculare şi Transplant 

3 0 1 0 4 

Spitalul Municipal ”Eugen Nicoara”  

Reghin 

15 7 8 2 32 

Spitalul Orasenesc ”Dr. Valer Russu” Ludus 20 3 8 3 34 
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Spitalul Municipal “Dr. Gh. Marinescu”  

T-veni 

9 5 5 6 25 

Spitalul Municipal Sighişoara 7 2 2 1 12 

PopMed Reghin 2 0 3 0 5 

TOTAL 184 39 79 76 378 

 

          

 

 

 

 

 

      Evoluţia cazurilor de ICD în judeţ în anii 2017 – 2018 – 2019 – 2020 

 

Nr 

crt 

Spital Cazuri 

ICD 

2017 

 

Cazuri 

ICD 

2018 

 

Cazuri  

ICD 

2019 

Cazuri  

ICD 

2020 

1 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  

Tg. Mureş  

71 91 154 141 

2 Spitalul Clinic Judeţean Mureş 157 122 250 125 

3 Institutul de Urgenţă pentru Boli  

Cardiovasculare şi Transplant 

9 10 7 4 

4 Spitalul Orasenesc ”Dr. Valer Russu” 

Ludus 

35 10 14 34 

5 Spitalul Municipal “Dr. Gh. Marinescu”  

T-veni 

19 11 27 25 

6 Spitalul Municipal Sighişoara 8 14 14 12 

7 Spitalul Municipal ”Eugen Nicoara”  

Reghin 

25 24 21 32 

8 Spital Nova Vita 1 0 0 0 

9 Clinica de recuperare BestMed Reghin 0 1 0 0 
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10 CCI Buc/SCJUM 1 - - - 

11 PopMed Reghin 0 0 0 5 

 Total judeţ 326 283 487 378 
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II. EVALUAREA FACTORILOR DE RISC 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;  

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; 

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: 

  Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea   medicală. 

 

Activităţi realizate  
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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: 

  

Metodologia acestei activităţi asigură îndeplinirea obligaţiei de a monitoriza calitatea apei 

potabile distribuite în sistem centralizat în zonele cu peste 5000 de locuitori sau cu un volum de 

distribuţie de peste 1000 mc/zi, conform prevederilor din  Legea calităţii apei potabile 458/2002 

Republicată, Ordonanţei Guvernului nr. 22/2017 şi  HGR 974/2004 cu modificările şi 

completările ulterioare.  

Menţionăm că O.G. nr. 22/2017 transpune în legislaţia naţională Directiva (UE) 

2015/1787/CE de modificare a anexelor II şi III la Directiva 98/83/CE a Consiliului privind 

calitatea apei destinate consumului uman, acesta din urmă fiind transpusă prin Legea 

458/2002 R1. 

 

Asigurarea conformării la parametri de calitate ai apei potabile distribuite în sistem 

centralizat revine producătorilor / distribuitorilor de apă potabilă. 

 

Programele de monitorizare pentru substanţele radioactive se fac în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 301/2015, act ce a transpus Directiva 2013/51/Euroatom a Consiliului de 

stabilire a unor cerinţe de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele 

radioactive din apa destinată consumului uman. 

 

În decursul lunii ianuarie s-a finalizat raportul calităţii apei potabile în judeţul Mureş 

pentru anul 2019 şi a fost transmis către Institutul Naţional de Sănătate Publică (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 decursul anului 2020, în cadrul activităţii de supraveghere a calităţii apei potabile 

asigurată prin sistem centralizat – monitorizare de audit:  

- s-au recoltat: 506 probe bacteriologice, din care s-au efectuat  1315 analize,  14 

analize nu corespund bacteriologic (1,06%), conform Legii nr. 458/2002 (rl.) şi Legii nr. 
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311/2004; s-a anunţat producătorul/ distribuitorul de apă pentru luarea măsurilor ce se impun; 

la repetarea prelevării, aceste probe s-au încadrat în valorile admise stabilite  în   legislaţia 

sanitară în vigoare; 

 

 

 

 

 

- s-au recoltat: 506 probe fizico-chimice, din care s-au efectuat 1503 analize, 81 de 

analize nu corespund din punct de vedere fizico-chimic (5,38%), 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 decursul anului 2020, s-a înregistrat un caz de îmbolnăvire de methemoglobinemie 

acută infantilă generată de apa de fântână, fişa de înregistrare  a cazului a fost transmis online 

la Registrul Naţional de Sănătate şi Mediu – ReSanMed/Institutul Național de Sănătate 

Publică (INSP). 

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

utilizare publică”, s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

- s-a realizat  o bază de date prin identificarea şi catagrafierea surselor individuale (fântâni 

publice) şi a celor arteziene utilizate pentru consum uman, din mediul rural şi / sau din zonele 

periurbane;  

- s-a efectuat screening-ul calităţii apei din sursele menţionate în număr de 66, 

caracterizarea acestora din punct de vedere fizico-chimic și microbiologic, astfel: la 

solicitarea în scris a unui număr de 12 Unităţi Administrativ Teritoriale (UAT-uri) din judeţul 

Mureş, (lunile: ianuarie, august, septembrie, octombrie), conform Hotărârii de Guvern nr. 

974/2004 modificată şi completată cu Hotărârea de Guvern nr. 342/2013 „pentru aprobarea 

Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a 

Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile” acestea suportând 

şi costurile analizelor, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 208/2012 „privind 

aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul 

direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul 

Naţional de Sănătate Publică ” ; 
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- s-au întocmit şi s-au transmis la Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi, fiind 

responsabil naţional, 6 Fişe de raportare (reprezentând 6 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 şi 

condiţii igienico-sanitare ale fântânilor; 

 - s-au recoltat  66 probe bacteriologice din care s-au efectuat 212 analize, 126 analize nu 

corespund bacteriologic (59,43%);  

 

 

 

 

 

 

- s-au recoltat 66 probe fizico-chimice din care s-au efectuat 432 analize, 26 analize nu  

corespund din punct de vedere fizico-chimic (6,01%).  
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Având în vedere situaţia actuală, în contextul alertei de Coronavirus, activitatea  

principală a personalului medical din cadrul Laboratorului  de Diagnostic şi Investigare în 

Sănătate Publică este de prelevare/testare COVID, fapt pentru care  s-a diminuat numărul de 

analize din apă  izvoare/fântâni publice. 

 

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

de aprovizionare  mici:   

    La începutul anului 2020, 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/2019” (Macheta constă dintr-o serie de tabele în 

format xls. concepute pentru a corespunde cerinţelor de raportare la Comisia Europeană). 

    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 
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Timișoara, 4 probe de apă din sistemul centralizat din judeţul Mureş (Centrul  

Medico – Social Deda/Comuna DEDA și Cămin pentru Persoane Vârstnice -

ASOCIAŢIA SAFLORA HEIM, Comuna Sântana de Mureş )   pentru 

determinarea bacteriei Legionella pneumophila, conform metodologiei. 

 

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

Târgu Mureş, 3 probe de apă din sistemul centralizat din judeţul Mureş (localităţile 

selectate au fost: Gurghiu  Orşova, Gurghiu Glăjărie, Sângeorgiu de Pădure) pentru 

determinarea  pesticidelor. 

 

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

Târgu Mureş, 1 probă de apă din sistemul centralizat din judeţul Mureş (localitatea 

selectată a fost Sângeorgiu de Pădure) pentru determinarea  Fe şi Mn.  

 

Rezultatul  probelor de apă recoltate pentru determinarea bacteriei Legionella 

pneumophila a fost negativ. 

 

 

  În decursul anului 2020,  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: 

- s-au recoltat 68 probe bacteriologice din care s-au efectuat 359 analize, 15 analize nu 

corespunde bacteriologic (4,17%); s-a anunţat producătorul/ distribuitorul de apă pentru 

luarea măsurilor ce se impun; la repetarea prelevării, aceste probe s-au încadrat în valorile 

admise stabilite  în  legislaţia sanitară în vigoare; 
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- s-au recoltat 68 probe fizico-chimice  din care s-au efectuat 564 analize, 15 analize nu 

corespunde din punct de vedere fizico-chimic (2,65%).  

  S-a anunţat producătorul/ distribuitorul de apă pentru luarea măsurilor ce se impun. 

 

      

 

   

 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 
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aerului interior în instituţii publice: 

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

poluare), Anexa B (date de sănătate – pentru oraş capitală de judeţ/Tg. Mureş), cu referire la 

anul 2019.  

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 DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Mureş şi Agenţia de Protecţia Mediului 

Mureş. Datele solicitate în anexele metodologiei s-au raportat în luna februarie 2020 la 

Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti - Centrul Naţional de Monitorizare a 

Riscurilor din Mediul Comunitar (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 trimestrul  IV, personalul desemnat din cadrul Serviciului Control în Sănătate Publică a 

prelevat produse cosmetice conform metodologiei, după cum urmează: 3 flacoane emulsie 

nutritivă de castraveți, 2 flacoane săpun lichid, 2 cutii cremă albire ten, 2 cutii cremă hidratantă 

de trandafiri, 2 pachete șervețele aloe pentru copii, pentru determinarea indicatorilor 

microbiologici. Expedierea produselor menționate mai sus a fost efectuată de personalul din 

cadrul Biroului Igiena Mediului, la Direcția de Sănătate Publică Buzău și Centrul Regional de 

Sănătate Publică Timișoara. 

 

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

ciuperci sau alte produse care nu se încadrează în categoria produselor chimice: 

În anul 2020, conform metodologiei, s-au centralizat şi transmis la Centrul Regional 

de Sănătate Publică Iaşi (responsabil naţional), în format electronic un nr. de 79 de fişe 

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

Institutul de Medicină Legală Tg. Mureş, informarile cu privire la existenţa acestor cazuri de 

intoxicaţie şi decese. 

1.1.3.3. Supravegherea produselor biocide: 

Personalul desemnat din cadrul Direcției  de Sănătate Publică Mureş - Serviciul de 

Control în Sănătate Publică nu a recoltat produse biocide în cadrul acţiunii tematice de la 

M.S./I.S.S. nr. 17188/30.04.2020, datorită faptului că nu s-a găsit nici un produs biocid care 

să corespundă criteriilor de prelevare stabilite în metodologie. 
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1.1.4.  Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena habitatului uman: 

Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală:     

          În luna ianuarie, s-a întocmit Raportul pe anul 2019, privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activitatea medicală a unităţilor sanitare 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, Laboratorul de Diagnostic 

și Investigare de Sănătate Publică/DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Mureș şi s-a 

trasnsmis la Centrul Regional de Sănătate Publică Târgu 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 Târgu 

Mureş. 

 

 

Alte activităţi: 

  

  1. 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”, în anul 2020, au fost emise următoarele acte tehnice şi juridice: 

-  530 notificări de asistenţă de specialitate de sănătate publică pentru diferite obiective de pe 

raza judeţului Mureş (din totalul de 644 = 83%); 

-  32  autorizaţii sanitare în baza referatului de evaluare (din totalul de 162 = 19,75%); 

-  40 vize anuale la autorizaţia sanitară cu evaluare eliberată anterior (din totalul de 53 = 

75,47%); 
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-  420 notificări privind certificarea conformităţii la normele de igienă şi sănătate publică (din 

totalul de 781 = 53,78%); 

- 17 autorizaţii sanitare în baza declaraţiei pe proprie răspundere (din totalul de 88 = 19,32%);  

 

 

 

2. a) În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 „pentru aprobarea Normelor 

tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea 

şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile 

profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul 

fondului de garantare”, Art. 5, lit.  „c) când datorită cauzei medicale a decesului survenit în 

afara unităţilor sanitare, se impune îmbălsămarea ca măsură de profilaxie şi reducere a 

riscului biologic, conform avizului epidemiologic al direcţiei de sănătate publică judeţene sau 

a municipiului Bucureşti”, fapt pentru care în decursul anului 2020  s-au eliberat 89 de Avize 

epidemiologice pentru îmbălsămare şi încadrarea în gradul de risc infecţios, de către medicii 

specialişti din cadrul Biroului Igiena Mediului.  
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 b) S-au emis 14  avize sanitare pentru deshumare, transport şi reînhumare; 

c)  S-a emis 1 autorizaţie / Paşaport pentru transport cadavru uman; 

 d) Conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1533/2017, „privind aprobarea 

metodologiei de încadrare a riscului infecţios pentru persoanele decedate cu boli infecţioase”, 

lit. E, pct. 2, DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Mureş/ Birou Igiena Mediului a 

constituit şi a actualizat baza de date  a avizelor epidemiologice eliberate cu următorul 

conţinut: numele şi prenumele persoanei decedate, data decesului, gradul de risc infecţios, 

denumirea bolii, solicitantul avizului, locul înmormântării / incinerării. 

3. În luna februarie: 

 s-a întocmit și transmis răspunsul la solicitarea „Asociaţiei Recorder Community” 

lista completă a localităţilor unde s-au realizat pe parcursul anului 2019 analize pentru 

supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de 

aprovizionare mici, zonele şi parametrii unde   s-au înregistrat depăşiri la indicatorii de 

potabilitate, stabiliţi de Legea            nr. 458/2002, republicată, modificată şi 

completată cu O.G. nr. 22/2017;   

4. În luna aprilie: 

 s-a afişat pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş‚ Raportul „Apa  potabilă 

distribuită prin sistem centralizat  în judeţul Mureş pentru anul  2019”; 
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 conform adresei MAI/Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, s-a transmis lista cu 

Prestatorii de Servicii Funerare autorizaţi din judeţul Mureş, care au putut să se 

implice în cazul deceselor multiple, în contextul epidemiologic actual; 

 s-a întocmit și transmis răspunsul la solicitarea GĂRZI  NAŢIONALE DE MEDIU-

COMISARIATUL GENERAL/Comisariatul Judeţean Mureş, trasabilitatea 

deşeurilor infecţioase generate de Centrele de Carantină, modul de colectare şi 

eliminare al acestora, din judeţul Mureş. 

5. În luna mai: 

 s-a întocmit și transmis răspunsul la solicitarea Institutului Naţional de Sănătate 

Publică (INSP) / Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul 

Comunitar  referitor la activitatea de gestionare a deşeurilor rezultate de la persoanele 

aflate în centrele de crantină instituţionalizată, ca urmare a evoluţiei situaţiei 

epidemiologice la nivel naţional, determinată de răspândirea COVID 19.  

6. În luna iunie: 

 s-a întocmit și transmis răspunsul la solicitarea INSP / Centrul Naţional de 

Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar privind numărul de zone de 

aprovizionare mari, populaţia rezidentă în judeţ, populaţia aprovizionată din zapurile mari, 

nr. total analize efectuate (monitorizare de audit şi monitorizare operaţională), parametrii 

neconformi, măsuri de remediere pentru neconformităţi, în anul 2019;  

 s-a întocmit și transmis răspunsul la solicitarea „Asociaţiei Recorder Community”, 

în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, astfel, 

numărul şi  parametrii de calitate ai apei potabile prevăzuţi de Legea nr. 458/2002, 

republicată, modificată şi completată cu O.G. nr. 22/2017, monitorizaţi de Laboratorul de 

Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică din cadrul DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 

PUBLICĂ Mureş, pentru anul 2019, atât pentru ieşire staţie de tratare   apă cât şi la reţea, 

localităţile din judeţul Mureş care au reţea de apă, dar nu deţin  autorizaţie sanitară de 

funcţionare; 

 s-a întocmit și transmis răspunsul la solicitarea „Cotidianul Népújság” controlul 
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calităţii apei potabile din localităţile judeţului Mureş în anul 2019, parametrii şi 

frecvenţele de monitorizare pentru punctele de ieşire din staţiile de tratare şi pentru 

reţelele de distribuţie, costul monitorizării, localităţile unde s-au înregistrat depăşiri la 

indicatorii de potabilitate stabiliţi de Legea nr. 458/2002, republicată, modificată şi 

completată cu O.G. nr. 22/2017, măsurile de remediare pentru neconformităţi, 

concluziile în cazul în care o sursă de apă neverificată şi necontrolată poate deveni un 

focar de infecţie;   

 s-a întocmit și transmis răspunsul la solicitarea INSP / Centrul Naţional de 

Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar privind numărul de sisteme de 

alimentare cu apă care funcţionează fără autorizaţie sanitară, acestea distribuind apa 

doar în scop menajer;  

 conform adresei Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului/Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Mureş, s-a întocmit şi s-a transmis Raportul  anual  privind starea 

mediului în judeţul Mureş pe anul 2019, Capitolul VIII. Mediul Urban, Sănătatea și 

Calitatea Vieții; 

6. În luna septembrie: 

 s-a întocmit și transmis răspunsul la solicitarea INSP / Centrul Naţional de 

Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar pentru anii 2018-2019, monitorizarea 

de audit şi monitorizarea operaţională pentru fiecare zonă mare de aprovizionare cu apă 

pentru fiecare parametru care ar fi trebuit să fie realizat conform legislaţiei în vigoare;  

 conform adresei MAI/Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, în cadrul şedinţei  

Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice 

Mureș,  s-a întocmit şi prezentat tema „Situația calității apei din fântânile și izvoarele 

situate pe domeniul public din  judeţul Mureş 2019  şi Situaţia apei potabile 

distribuită prin sistem centralizat din  judeţul  Mureş pentru anul 2020”. 

7. În anul 2020, au fost soluționate un număr de 91 răspunsuri în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 292/2018, art. 10, alin. (2) din Anexa nr. 5 şi art. 6, alin. (5), în scopul exprimării 

opiniei din cadrul şedinţei Comitetului Tehnic de Analiză/ Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Mureş, medicii cu specialitate igienă aduc completări/informaţii suplimentare sau, după caz, 
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puncte de vedere, cu privire la solicitarea acordului de mediu; asistentele medicale au 

tehnoredactat şi transmis prin      e-mail (scanat) răspunsurile. 

 

8. Privind evenimentele produse de fenomenul hidrometeorologic periculos: ploaie 

torenţială, grindină, scurgeri de pe versanţi, viituri rapide, ce au avut loc  în perioada: 

03.02.2020, 22.05.2020, 25.05.2020, vă relatăm următoarele: 

 

    Personalul medical din cadrul Biroului Igiena Mediului/ Compartimentul de Evaluare a 

Factorilor de Risc din Mediul de Viaţă şi Muncă respectiv Compartimentul de 

Supraveghere Epidemiologic şi Control Boli Transmisibile, s-au deplasat în 

următoarele zone afectate: Ibănești, Tireu, Ibănești Pădure, Tisieu, Blidireasa, 

Brădețelu, Dulcea și Zimți, Fântânele, Viforoasa, Bordoşiu, Roua, Cibu, 

Sângeorgiu de Pădure, Bezid. 

 

 Obiective afectate: drumuri naționale, podețe, case și anexe gospodărești, fântâni 

inundate, pășuni, fânațe, teren arabil, sere şi solarii, șanțuri colmatate; 

 

 DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Mureș/ Măsuri luate: s-a întocmit catagrafia 

gospodăriilor, caselor, fântânilor, obiectivelor afectate; s-au distribuit 55 kg. var 

cloros, pentru dezinfecţia gospodăriilor,  s-au distribuit fluturaşi  bilingvi  privind 

măsurile de dezinfecţie ce trebuie luate  în caz de inundaţii; medicii de familie  au  

supravegheat cazurile  de BDA (Boli Diareice Acute) şi au raportat  imediat  la  D.S.P.  

Mureș/ Compartimentul de Supraveghere Epidemiologic şi Control Boli 

Transmisibile; medicii de familie  au catagrafiat copiii  între 0 – 14 ani din  casele 

inundate  şi au transmis  la   D.S.P.  Mureş/ Compartimentul de Supraveghere 

Epidemiologic şi Control Boli Transmisibile.      

   

9. În decursul anului 2020, s-au  verificat  şi s-au transmis spre avizare (către Director 

Executiv DSP) un număr de 30 Planuri  de monitorizare operațională a calităţii apei potabile 

de producătorii şi distribuitorii din județul Mureș, conform Legii nr. 458/2002, cu 

modificările și completările ulterioare, privind calitatea apei. 

 

10. În decursul anului 2020, s-au  verificat  şi s-au transmis spre avizare (către Director 
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Executiv DSP) un număr de 12  Planuri de monitorizare a calităţii apei potabile  distribuite 

în interiorul  unităţilor sanitare publice şi private, conform Legii nr. 458/2002, cu 

modificările și completările ulterioare, privind calitatea apei,  Ordinului ministrului sănătăţii 

nr.  1096/2016. 

 

11. În anul 2020, s-au verificarea şi s-au transmis spre avizare (către Director Executiv DSP) 

un număr de 17 Planuri de gestionare a deşeurilor medicale a unităţilor sanitare publice şi 

private, 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”. 

 

12. În anul 2020, s-au întocmit şi-au transmis spre avizare (către Director Executiv DSP) un 

număr de 14 contracte de prestări servicii medico-sanitare cu producătorii / distribuitorii de 

apă potabilă  din judeţul Mureş. 

 

13.  Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice de pe teritoriul României, în 

contexul apariţiei şi răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, personalul medical din cadrul 

biroului Igiena Mediului, a fost şi este implicat în următoarele acţiuni: 

 

 în luna martie – 2 persoane (medic şi asistent medical) au făcut parte din echipa 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Mureş în vederea efectuării triajului 

epidemilogic al pasagerilor  sosiţi la “Aeroportul Internaţional Transilvania”/Tg. 

Mureş; 

 

 din luna aprilie până la data prezentei, un asistent medical face parte din echipa 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Mureş la Centrul Judeţean de Coordonare 

şi Conducere Intervenţii Mureş;     

 

 pe perioada Stării de Urgenţă instituită la nivel naţional, prin Decretului Preşedintelui 

României, un medic şi un asistent medical a transmis zilnic în format electronic, către 

Unităţile Administrativ Teritoriale a judeţului Mureş, Situaţia cu persoanele 

autoizolate care au solicitat hrană caldă/pachet rece, medicamente, produse 
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igienice, etc.;   

 

 pe perioada Stării de Urgenţă cât şi pe perioada actuală a Stării de Alertă, un medic 

face  parte din echipa de Coordonare a DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

Mureş; 

 

- de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, personalul medical a 

răspuns/răspunde la apelurile telefonice din partea populaţiei pe diverse probleme, 

a efectuat anchete epidemilogice la persoanele  aflate în izolare/carantinare, s-au 

întocmit şi s-au transmis răspunsuri la solicitările online privind desfăşurarea 

activităţilor  persoanelor  juridice.  

 

. 

MEDICINA MUNCII 

 

Realizările din  ,,Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 

ocupaţional” – anul 2020:   

1.Expunerea profesională la radiaţii ionizante şi neionizante -2020  

2.Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boală 

profesională; 

3. Elaborarea modelului de raport de medicina muncii ca instrument de colectare 

standardizată a datelor privind sănătatea lucrătorilor; 

4. Supravegherea respectării cerințelor minime legislative privind sănătatea și securitatea în 

muncă a lucrătorilor expuși la riscuri generate de vibrații; 

5. Activităţi la solicitarea terţilor:  

a.-Expertizarea locurilor de munca la cererea unor beneficiari (pentru condiţii speciale, 

condiţii deosebite, pentru stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii 

concrete a sporului pentru condiţii de muncă, conform Regulementelelor cadru aprobate prin 

H.G. nr. 917/2017,  H.G. nr.569/2017, H.G. nr.118 /2018, H.G. nr. 153/2018, H.G. nr.360 

/2018, H.G. nr.360/2018, H.G. nr.34 /2018 şi a Legii nr.153/2017). 

b.-Eliberarea “Notificării privind îndeplinirea prevederilor legale referitoare la igienă şi 

sănătate publică pentru asistenţă de specialitate”, pentru obiectivele de producţie şi de prestări 

servicii. 
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c.-Efectuarea evaluării expunerii profesionale la zgomot şi microclimat.  

d.-Efectuarea  analizelor de toxicologie (Laboratorul de Diagnostic şi Investigare în Sănătate 

Publică – Toxicologie). 

 

1. Expunerea profesională la radiaţii ionizante şi neionizante -2020  

a) S-a actualizat evidenţa expuşilor la radiaţii ionizante,  pentru anul 2020, în 43 de unităţi: 40 

medico-sanitare  şi 3 industriale, cu un număr de 579 lucrători expuşi la radiaţii ionizante; 

-Din datele medicale solicitate, privind aptitudinea angajaţilor expuşi la radiaţii ionizante, în 

urma controlului medical periodic din anul 2020, s-au constatat următoarele aptitudini: 574 

persoane – apt  şi 5 persoane - inapt temporar (concediu de risc maternal, îngrijire copil). 

Menţionăm că în judeţul Mureş nu au fost raportate cazuri de supraexpuneri la radiaţii 

ionizante la personalul expus. După colectarea şi completarea datelor, machetele în format 

electronic au fost expediate la INSPB, CRSP Bucureşti. 

b) În cursul anului 2020 s-a reconfirmat existența a 5 unităţi cu expunere la radiaţii 

neionizante – câmpuri electromagnetice cu fecvenţe 0-300 GHz (linii de vopsire în câmp 

electrostatic şi electroliză industrială), persoane expuse – 44;  

 

2. Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boală 

profesională: 

-S-a efectuat documentarea, completarea dosarelor 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 01.01.2019 - 31.12.2019, s-au  cercetat 23 cazuri de boală profesională,  în urma 

cercetării 23 cazuri de boală profesională au fost declarate. 

1. Boli ale sistemului musculo-scheletic şi ale ţesutului conjunctiv - 20 cazuri (reprezentând 

86,95%) din care: 

- Afecţiuni ale coloanei vertebrale – 19 cazuri (polidiscopatie cervicală – 4 cazuri, 

polidiscopatie şi discopatie lombară – 4 cazuri dintre care un caz HDL, polidiscopatie şi 

discopatie dorso-lombară – 6 cazuri, cervicartroză – 4 cazuri, discartroză dorso lombară – un 

caz) 
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- Tendinită: tenosinovită stenozantă a policelui drept (police drept în resort). - un caz 

2. Intoxicații cronice cu solvenți organici (hidrocarburi aromatice – toluen) – 3 cazuri 

(reprezentând 13,04%). 

     Până la sfârşitul anului 2020 s-au semnalat prin Fişe BP1 – 26 cazuri (la 15 persoane), a 

căror dosare sunt complete, sau în curs de completare, urmând a fi cercetate pe parcursul 

anului 2021.  

   In evidenţa Compartimentului mai sunt cazuri de boală semnalate prin Fişe BP1, (la 6 

persoane), a căror dosare sunt incomplete, deși documentele necesare au fost solicitate prin 

adrese oficiale (termenele de cercetare a acestor cazuri sunt expirate). 

Incidenţa bolilor profesionale în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, este de 61,25%000 (la 

100.000 expuşi profesional). Incidenţa s-a calculat pentru numărul total de persoane expuse 

profesional de 37.549, aflate în evidenţa compartimentului, la 01.01.2020, în judeţul Mureş.      

Monitorizarea absenteismului medical prin boală profesională:  

- s-a acordat viza pentru 35 certificate de concediu medical prin care s-au eliberat 515 zile 

ITM, la 19 bolnavi care au fost declaraţi cu boală profesională în anii anteriori; 

3. Activităţi la solicitarea terţilor : 

 a) expertizarea locurilor de munca la cererea unor beneficiari; b) eliberarea “Notificării 

privind îndeplinirea prevederilor legale referitoare la igienă şi sănătate publică pentru 

asistenţă de specialitate”, pentru obiectivele de producţie şi de prestări servicii; c) evaluarea 

expunerii profesionale la zgomot şi microclimat; d) efectuarea analizelor de toxicologie: 

a).Expertizarea locurilor de munca la cererea unor beneficiari:    

S-au eliberat 24 Buletine de expertizare a locurilor de muncă, din care: 

- 3  Buletine de expertizare a locurilor de muncă, în conformitate  cu H.G. nr. 917/2017 sau  

H.G. nr.569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a 

categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi 

condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare 

,,Administraţie”; 

- 13 Buletine de expertizare a locurilor de muncă, în conformitate cu H.G. nr.153/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de 

personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la 

Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum 

şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare 
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"Sănătate şi asistenţă socială", cu modificările şi completările ulterioare; 

- 2 Buletine de expertizare a locurilor de muncă, în conformitate cu Regulamentul – cadru 

privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a 

sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru 

familia ocupaţională de funcţii bugetare "Cultură"aprobat prin H.G. nr.360/2018; 

- 1 Buletin de expertizare a locurilor de muncă, în conformitate cu Hotărârea nr. 34/2018 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de 

personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de 

acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare 

"Învăţământ"; 

- 5 Buletine de expertizare a locurilor de muncă, în conformitate cu Regulamentul – cadru 

privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a 

sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru 

familia ocupaţională de funcţii bugetare "Justiţie" şi Curtea Constituţională"aprobat prin H.G. 

nr.118/2018. 

b) Eliberarea “Notificării privind îndeplinirea prevederilor legale referitoare la igienă şi 

sănătate publică pentru asistenţă de specialitate”:  

S-a analizat documentaţia depusă şi s-au întocmit 34 Referate de evaluare pentru asistenţă de 

specialitate în sănătate publică şi 34 Notificări privind îndeplinirea prevederilor legale 

referitoare la igienă şi sănătate publică pentru asistenţă de specialitate, pentru obiectivele de 

producţie şi de prestări servicii; 

c) Evaluarea expunerii profesionale la zgomot şi microclimat:  

S-au efectuat 56 determinări ale expunerii la zgomot în 56 locuri de muncă din 7 unităţi (una 

dintre ele fiind SNGN ROMGAZ, cu 6 puncte de lucru); interpretarea rezultatelor a evidenţiat 

că, în 36 locuri de muncă  s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită de expunere, respectiv 27 

depăşiri ale valorilor limită de expunere [pentru expunerea zilnică 87 dB(A)], conform 

HOTĂRÂRII nr. 493/2006 şi 9 depăşiri ale limitei maxime admisă 60 dB(A), pentru posturile 

de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială deosebită, conform anexei la 

HOTĂRÂREA nr.493/2006, completată şi modificată cu HOTĂRÂREA nr.601/2007; 

- s-au efectuat 6 determinări ale microclimatului în 6 locuri de muncă dintr-o unitate, de către 

Compartimentul de medicina muncii. 

d).Efectuarea analizelor de toxicologie: 
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S-au efectuat 10 determinări toxicologice în 7 locuri de muncă din 5 obiective, din care 8 

determinări ale agenţilor fizico-chimici şi 2 determinări ale agenţilor chimici, de către 

Laboratorul de Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică - Toxicologie; Interpretarea 

rezultatelor nu a evidenţiat depăşiri ale Valorilor  limită admise, în conformitate cu  

H.G.nr.1218/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Alte activităţi: 

- s-au aplicat prevederile OUG 96/2003 (Legea 25/2004), privind protecţia maternităţii la 

locurile de muncă, înregistrâdu-se rapoartele de evaluare efectuate de către medicii de 

medicina muncii care deservesc agenţii economici; 

- În conformitate cu ORDINUL MS nr. 1392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi 

funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează 

avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, 

un examplar este trimis DSP, unde se păstrează o evidență a acestora. În cazul Avizelor care 

confirmă inaptitudinea medicală sau psihologică, conform aceluiași cadru legislativ, 

inaptitudinea este transmisă prin adresă oficială medicului de familie, a persoanei în cauză. 

- s-a efectuat centralizarea datelor statistice transmise de către serviciile 

medicale de medicina muncii, privind expunerea profesională la factorii nocivi 

a lucrătorilor din judeţul Mureş pentru anul 2019; Raportul anual a situaţiei 

expunerii la noxe s-a transmis la ISP Bucureşti şi Centrul de Statistică Sanitară 

Mureş; 

 

IGIENA ALIMENTAŢIEI 

 

Activitatea Igienei Alimentaţiei a constat în activităţi desfăşurate in cadrul  

Programului Naţional II  -  Monitorizarea factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi 

muncă, Domeniul 4 Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate 

factorilor de risc alimentari şi de nutriţie precum şi activităţi de reglementare sanitară. 

I. În cadrul Programului Naţional II - domeniul 4, s-au desfăşurat următoarele 

activităţi: 

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

4.1.1.1..Supravegherea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei; 

În cadrul acestui program s-a stabilit localitatea şi  eşantionul populaţional (55 

persoane) asupra căruia s-a efectuat investigaţia. S-au recoltat probe de sânge şi s-au 
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efectuat determinări antropometrice la 55 persoane. S-a evaluat dieta pe 24 ore şi s-a 

stabilit frecvenţa consumului de produse alimentare (cele 34 grupe de alimente) la 

eşantionul populaţional luat in studiu. S-a evaluat stilul de viaţă prin completarea 

chestionarelor pentru cele 55 persoane luate in studiu.  

Toate datele obţinute au fost introduse in tabelul de tip excel anexat metodologiei şi au 

fost raportate la Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj Napoca 

 

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 

legume şi fructe deshidratate În acest scop s-au recoltat 4 probe de legume 

deshidratate, 4 probe de fructe deshidratate - din unităţi de ambalare, precum și 1 

probă suc de fructe și 1 probă suc de legume – din unități de producție, 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 Centrul 

Regional de Sănătate Publică  Tg. Mureş, conform metodologiei. Rezultatele 

determinărilor efectuate s-au încadrat în limitele admise de legislaţia specifică în 

vigoare. 

Totodată s-au aplicat un număr 111 chestionare – conform metodologiei - în vederea 

estimării consumului de aditivi alimentari. Chestionarele au fost aplicate la elevii 

din clasele a VIII-a (2 clase din mediul urban și 2 clase din mediul rural), în vederea 

obținerii de informații privind consumul unor aditivi alimentari de către elevi.  

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 unităţi de producţie, depozitare şi distribuţie suplimente 

alimentare, s-au catalogat un număr de 54 suplimente alimentare, produse şi/sau 

distribuite pe teritoriul judeţului Mureş, cu  precizări privind conţinutul lor (vitamine, 

minerale, oligoelemente, alte substanţe biologic-active, aditivi, arome). S-au recoltat 2 

probe de suplimente alimentare pentru determinări toxicologice (Pb, Cd) și 2 probe de 
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suplimente alimentare pentru determinărea conținutului de sulfiți Probele pentru 

determinări toxicologice (Pb, Cd)  au fost trimise spre analiză la Centrul Regional de 

Sănătate Publică Timişoara, iar cele cele pentru determinarea conținutului de sulfiți la 

Centrul Regional de Sănătate Publică  Târgu Mureș, conform metodologiei. 

Rezultatele determinărilor efectuate s-au încadrat în limitele admise de legislaţia 

specifică în vigoare. 

 

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

acţiuni au fost monitorizate un număr de 12 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 367 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 a fost luată in studiu o unitate de depozitare şi 

comercializare produse alimentare. Au fost catalogate un număr de 14 alimente cu 

adaos de vitamine, minerale si alte substanţe, toate fiind notificate. Au fost vizate 

produse alimentare ca: sucurile de fructe şi / sau legume, grăsimi vegetale tartinabile, 

dulciuri, batoane energizante, cereale. Datele colectate şi centralizate conform 

metodologiei au fost trimise la Centrul Regional de Sănătate Publică  Timişoara.    

S-a recoltat 1 probă alimente cu adaos de vitamine, în vederea determinării 

conținutului de vitamine A și C. Proba a fost trimisă spre analiză la  Centrul Regional 

de Sănătate Publică Cluj Napoca, conform metodologiei. Rezultatele determinărilor 

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

 

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 (2 alicote) si 1 probă de apă 

minerală îmbuteliată (3 alicote).  Probele au fost trimise spre analiză la laboratoarele 
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din cadrul Centrului Regional de Sănătate Publică Tg. Mureş pentru determinări 

fizico-chimice, de absorbţie atomică şi microbiologice, conform metodologiei.  În 

urma efectuării determinărilor de laborator, rezultatele s-au încadrat în limitele admise 

de legislaţia în vigoare. 

 

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

Pentru realizarea acestei activităţi s-au 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 20 probe de sare iodată din unităţi comerciale 

de pe teritoriul judeţului Mureş.  

 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 Direcţiei de Sănătate Publică  Hunedoara 

pentru  determinarea  conţinutului de iodat de potasiu si iod total (exprimat în iodat de 

potasiu). 

 Din  cele 20 probe de sare iodată, recoltate din unităţi comerciale  în cursul 

anului 2020, 10 probe sunt necorespunzătoare (50 %) 

 

  

 

Din cele  10  probe neconforme: 

-  la 6 probe valorile determinate se incadrează sub limita minimă admisă de legislaţia sanitară 

în vigoare (60 %) 
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- iar pentru 4 probe valorile determinate se incadrează peste limita maximă admisă de 

legislaţia sanitară în vigoare (40 %) 

 

 

 

 

Comparativ cu anul anterior (2019),  în anul 2020 s-a constatat o tendinţă de creștere a 

numărului de probe neconforme. A fost informat Serviciul de Control în Sănătate Publică din 

cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, privind probele neconforme pentru luarea 

măsurilor legale care se impun, conform competenţelor.   

Serviciul de Control în Sănătate Publică a luat următoarele măsuri:  

- retragerea din consum  a unei cantități de 66,5 kg sare iodată neconformă 

- notificarea Direcțiilor de Sănătate Publică Judetene/Municipiului București pe raza de 

competență a cărora își desfășoară activitatea importatorii care au distribuit în rețeaua 

comercială sortimentele de sare iodată neconformă 

 

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% 
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2014 40 12 30 % 

2015 40 9 23 % 

2016 40 16 40% 

2017 30 6 20 % 

2018 20 10 50% 

2019 20 7 35 % 

2020 20 10 50 % 

 

 

IGIENA ŞCOLARĂ 

Realizările în domeniul supravegherii stării de sănătate a copiilor şi tinerilor  

– Anul 2020 

I. Activităţi în cadrul programelor naţionale de sănătate: 

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

naţionale de sănătate (conf. H.G..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. 

     1. 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 

prin triaj epidemiologic după fiecare vacanţă,  în vederea depistării bolilor infecto-contagioase 

cu transmitere cutanată,  aerogenă şi  fecal-orală. 

 În luna  ianuarie  2020: au fost  examinaţi un număr de  50287 elevi,  din care 37757 provin 

din mediul urban, iar  12530  din mediul rural.   S-au depistat 983  ( %)  cazuri de 

îmbolnăviri, cele mai frecvente fiind   603 angine, 233 pediculoze,  60 alte boli infecţioase, 

etc. 

 În  luna  februarie  2020:   Colectarea şi centralizarea numărul cazurilor de îmbolnăvire boli 

respiratorii la unităţi de invăţământ ,şcoli ,grădiniţe din  judeţul Mureş.Raportate către 

Compartimentul Epidemiologie. 

În luna  septembrie  2020: au fost  examinaţi un număr de  37755 elevi,  din care  30937 

provin din mediul urban, iar 6818 din mediul rural.   S-au depistat 172 ( %)  cazuri de 

îmbolnăviri, cele mai frecvente fiind   136 angine,  20 pediculoze,  alte boli infecţioase, 8   
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etc. 

       2. Supravegherea condiţiilor igienico-sanitare în colectivităţile de copii şi tineri. 

Activitatea de evaluare a conditiilor igienico – sanitare din unităţile de invătământ de stat şi 

particulare – şcoli si grădiniţe-autorizate/acreditate,  se efectuează in vederea asigurării 

condiţiilor de igienă necesare apărării, păstrării si promovării stării de sănătate, dezvoltării 

fizice şi  neuropsihice armonioase a copiilor şi tinerilor şi prevenirii aparitiei unor 

imbolnăviri. Evaluarea condiţiilor igienico sanitare in şcoli şi grădiniţe din mediul urban şi 

rural se face anual, în colaborare cu cabinetele medicale din unităţile şcolare. Sa completat  

fişa de evaluare  pentru verificarea respectării măsurilor de prevenţie  Sars-CoV-2 în crese 

,grădiniţe,scoli. Pentru realizarea acestei activităţi au fost evaluate un număr de  11 unităţi de 

învăţământ. 

         

II. Activităţi de reglementare sanitară: 

 Activitatea de reglementare sanitară pentru proiecte şi pentru funcţionarea obiectivelor ce 

desfăşoară activităţi cu risc pentru sănătatea populaţiei s-a efectuat în baza Ordinului 

M.S.Nr.1030/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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. 

În anul 2020 s-au autorizat sanitar 67 unităţi de învăţământ în baza declaraţiei pe propria 

răspundere. S-au întocmit 50 referate pentru  asistenţă de specialitate de sănătate 

publică şi 14 referate pentru certificarea conformităţii la normele de igienă şi sănătate 

publică. S-a refuzat  1 motivul nerespectarea condiţiilor de igienă  conform Ord.Ms 

Nr 1456/2020. Au fost anulate  un număr 28  autorizaţii sanitare. 

 

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice  de pe teritoriul României în contextul 

apariţiei răspândirii virusului SARS-CoV-2, personalul mediu sanitar  a fost implicat 

în următoarele  acţiuni :  

- în luna martie- un asistent medical igienă a făcut parte din echipa DIRECȚIA DE 
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SĂNĂTATE PUBLICĂ Mureş pentru triajul epidemiologic al pasagerilor de la 

Aeroportul „Transilvania ”, 

- din luna aprilie până la data prezentei, 1 asistent principal igienă face parte  din echipa 

Direcției de sănătate publică Mureş la Centru Judeţean de Coordonare şi Conducerea 

Intervenţiei Mureş. 

- din luna martie, un asistent principal Igienă  a desfăşurat următoarele activităţi  : 

- răspuns la apeluri telefonice din partea populaţiei pe diverse probleme cu referire la 

pandemie  

- efectuare anchete epidemiologice. 

- răspunsuri la adresele primite online privind desfăşurarea activităţilor din cadrul 

unităţilor de invăţământ, atât în perioada stării de urgenţă şi  a stării de alertă. 
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III. EVALUAREA ȘI PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII  

Evaluarea şi promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 

a) Campanii de informare, educare, comunicare desfăşurate cu ocazia Zilelor Mondiale, 

Internaţionale şi Naţionale,distribuirea de materiale informativ-educative: 

 

Denumirea campaniei Data Nr. 

beneficia

ri 

Campania privind ”Impreună pentru Sănătatea Mintală! Să 

înlăturăm stigmatul bolilor mintale! 

Ianuarie 858 

Campania privind Sănătatea Reproducerii – Dreptul și 

responsabilitatea ta! 

Februarie 2833 

Campania privind Sănătatea Orală – Zâmbește cu încredere. 

Sănătatea Orală pentru toți! 

Martie 1732 

Campania privind „Şi un deces prin cancer e prea mult! 

Protejează-ţi sănătatea ta şi a celor din jur!” 

Mai 318 

Campania privind „Covid 19 – Eliminaţi riscurile asociate 

consumului de alcool !„ 

Iunie 369 

Campania privind „Sănătatea şi Siguranţa Noastră, 

Responsabilitatea Tuturor” 

Iulie 589 

Campania „Protejează - ți sănătatea! 

Utilizează optim produsele de protecție a plantelor (pesticide 

agricole)„ 

August 637 

Campania  privind Luna Naţională a Informării Despre 

Efectele Activității Fizice 

Septembrie 392 

Campania privind  Luna naţională a informării despre 

efectele nutriție/alimentație 

Octombrie 278 

Campania  privind “Covid-19 – Un Motiv în Plus pentru a 

Renunţa la Fumat!” 

Noiembrie 436 
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Campania privind ”Luna Națională a informării despre 

Bolile transmisibile: Tuberculoza (TB), HIV și HEPATITA” 

Decembrie 309 

Campania  privind 

combaterea Virusului COVID 19 

Martie –  

Decembrie 

58000 

 

 

b) Campanii de informare, educare, comunicare desfăşurate pe plan local : 

 

Denumirea campaniei Data Nr. 

beneficia

ri 

Campania privind măsurile de  prevenire 

a gripei şi a  virozelor  respiratorii acute 

Ianuarie – 

Februarie 

2673 

                                                                                                                              

 

b) Boli endocrine - număr beneficiari: 0 pacienţi, pentru care s-au determinat calcitonina, 

tireoglobulina, anticorpi antitireoglobina, anticorpi antireceptori TSH pentru un număr de 0 

pacienţi.  

c) Transplant organe, ţesuturi sau celule de origine umană - număr beneficiari: 5 pacienţi 

pentru care s-au făcut proceduri de transplant de ţesut osos, transplant de ţesut tendinos, 

autotransplant de ţesut tendinos, recoltare de cap femural  

d) Fertilizare in vitro şi embriotransfer - număr beneficiari: 32 cupluri pentru care s-au făcut 

proceduri de fertilizare in vitro  

 

 

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  
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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  

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 2020 PN VI. a beneficiat de o prevedere bugetară 36.000 lei.  

Astfel, s-au derulat următoarele subprograme:  

VI.1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie şi sănătate a copilului:  
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VI.1.1. 244 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 584 beneficiari  

VI.1.5. Screening pentru depistarea precoce a deficienţelor de auz la nou-născuţi: beneficiari 

3412  

VI.1.6. Screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate, şi a complicaţiilor 

acesteia,tratamentul şi dispensarizarea copiilor: beneficiari 783 prematuri testaţi şi 1 trataţi cu 

laser.  

VI.2. Subprogramul de Sănătate a femeii  

În ceea ce priveşte Subprogramul de Sănătate a femeii  

VI.2.4. 111 femei cu Rh negativ au beneficiat de administrare gratuită de imunoglobulină anti 

Rh pentru profilaxia Sindromului de izoimunizare Rh.  

Au fost anchetate 1 cazuri 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.  
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IV IGIENA RADIATIILOR IONIZANTE 

 

2)  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 nivelurilor 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:  

  Supravegherea conţinutului radioactiv natural al alimentelor şi al apei  potabile 

conform Recomandării 2000/ 473/EUROATOM;           

         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 pentru 102 instalaţii radiologice de pe teritoriul 

judeţului Mureş şi  35 instalaţii radiologice de pe teritoriul judeţului Bistriţa Năsăud. 

 

        2.1.1.2. Supravegherea a  expunerii personalului medical la radiatii ionizante - 
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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 medicale: 764 în judeţul Mureş şi 136 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  106 controale 

efectuate în unităţile respective s-au făcut 1762 determinări radiodozimetrice în punctele de 

determinare stabilite în procedura de autorizare a unităţilor.   

 

            2.1.1.5. Supravegherea nivelurilor de referinţă în diagnostic în expunerile 

medicale la radiaţii ionizante.  

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

radiaţii ionizante conform Ord. MSP nr.1255/2016 pentru un număr de 39  instalaţii 

radiologice din judeţelul Mureş şi 18 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 37 probe de apă din judeţele Mureş şi Bistriţa Năsăud la care s-au efectuat 28 

determinări alfa globale şi 28 determinări beta globale, 15 deternimări de Cs- 137, 11 

determinari Ra-226, 1 determinare Po-210. 

 

 Alte activităţii: 

 

1. În cadrul programului GERMON s-au efectuat 256 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 5 avize sanitare, astfel: 3 avize sanitare de deţinere,  2 

avize sanitare de amplasare-construcţie, 33 autorizaţii sanitare de utilizare-funcţionare, 61 

vize anuale. În cadrul acestor activităţi s-au elaborat 99  referate de evaluare.  

- în judeţul Bistriţa Năsăud, s-a eliberat 1 aviz sanitar de amplasare-construcţie,  8 autorizaţii 

sanitare de utilizare-funcţionare, 16 vize anuale. În cadrul acestor activităţi s-au elaborat  25 

referate de evaluare 
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V DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 

Laboratorul de  microbiologie şi chimie sanitară si toxicologie–acreditat RENAR cu 

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

17025/20018Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări si etalonări 

 

         Laboratorul de Microbiologie a efectuat in anul 2020 următoarele determinări 

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 22  probe de 

exudat faringian din care  nu au fost probe pozitive cu Streptococ beta hemolitic grup 

A. 

  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  196 coproculturi cu 392  determinări pentru Salmonella, 

Shigella , Escherichia coli si Yersinia enterocolitică. Din totalul probelor examinate  o 

probe   1 proba a fost pozitiva cu E. coli enteropatogen , restul probelor fiind negative 

pentru Salmonella , Shigella, E. coli enteropatogen, Yersinia. 

 - S-au examinat  259 probe materii fecale cu  determinări pentru protozoare şi 

helminţi intestinali atât în scop diagnostic cât şi în scop profilactic; din totalul probelor              

probe au fost pozitive:  0  probe pozitive pentru Giardia Lamblia,  8  probe pozitive 

pentru Ascaris lumbricoides,   11 probe pozitive pentru Hymenolepis, 1 probe pozitive 

pentru Enterobius vermicularis , o proba pozitiva  pentru Diphilidium caninum. 

   -În cadrul Programelor Naţionale de Supraveghere şi control al infecţiei 

HIV/SID s-au efectuat 212   testări cu    18  probe pozitive confirmate prin metoda 

Western Bloot la INCDMI Cantacuzino Bucureşti. Testările au vizat atât cazurile 

suspecte de infecţie HIV/SIDA cât şi persoanele din categoriile de risc: pacienţi cu 
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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 114 cu  336     testări (VDRL, TPHA si ELISA IgM) în vederea 

depistării infecţiei luetice  din care 36 probe pozitive; din totalul probelor   au existat o 

proba  pentru suspiciune Sifilis congenital(.   Cupluri mama /nou născut)  fara sa 

existe probe pozitive. 

 

   -Pentru investigarea etiologică a Hepatitei virale( A, B si C) s-au efectuat 

urmatoarele testări: 

                        -Ac IgM HAV   -    15   testări, cu 32 analize  şi 2   probe pozitive 

                        -AgHBs             -      7  testări, cu 40 analize ,  1  probă pozitivă 

                        -Ac HCV           -      2  testări, cu   16  analize,  0 probă pozitivă 

 

Pentru Detectia SARS CoV -2 prin RT -PCR au fost recoltate , pregatite, 

manipulate si transportate 33.611 probe. 

   De asemenea au fost prelucrate şi trimise la Laboratoarele de referinţă din cadrul 

Institutului Cantacuzino Bucureşti , INSP Cluj , INSP Timişoara un număr de 67 

probe  pentru identificare şi confirmare din care: 

- gripa( SARI + ILI 58 probe 

-leptospiroza -5 probe 

-botulism 1 proba 

-trichineloza 3 probe 

 

       In cadrul monitorizării factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă  

s-au efectuat analize microbiologice pentru: apă (potabilă, bazine de înot), aliment 

(producţie şi desfacere) şi expertiza condiţiilor de igienă prin indicatori 

microbiologici. 

 

A. Pentru analiza microbiologică a apei s-au analizat : 

              -   1112  probe apă potabilă (apă de reţea, apă de fântănă, izvor captat), cu      

3680  determinări microbiologiice (determinări pentru E.coli şi Streptococi fecali).  

În urma analizei s-a constatat ca  282 probe de apă sunt necorespunzătoare. 
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             -     5   probe apă de masă imbuteliate ,   25  determinări microbiologice si 1       

probe a fost necorespunzătoare 

-    9   probe de apă din bazine de înot , cu  46determinări microbiologice şi 1 proba a 

fost necorespunzătoare 

- alte probe de apa ( ape de suprafata ABBA) – 160 probe si 640 analize 

     Buletinele de analiza microbiologică apă au fost predate Compartimentului de 

Igiena a Mediului pentru interpretarea rezultatelor şi recomandări. 

Analiza microbiologica a alimentului: 

  -242 probe cu 316 analise cu o proba neconforma 

 

      1. B. Pentru examenul  fizico-chimic al apei s-au efecuat următoarele 

determinări: 

           - număr total de probe de apă ( apă reţea, fântănă, apă distilată şi imbăiere) -813 

, din care s-au efectuat un nr. 3455de analize, din care 144  probe neconforme. 

       -apă potabilă 798 probe cu 3421 analize şi 141 neconforme 

- apă imbăiere 4 probe cu 12  analize şi 3 neconforme 

- apa distilata 11 probe cu 22 analise 0 neconforme 

          2.B. Pentru examenul fizico chimic al alimentului s-au efecuat 45 probe cu 132 

               analize şi o probe neconforme. 

3. În cadrul expertizării condiţiilor de igienă prin indicatori microbiologici 

 s-au analizat  219robe cu 816 determinări din care: 

- teste sanitatie si sterilitate 77 probe: 417 analize    

  4. Alte analize: 515 probe, 1778 analize. 

  

5. Analiza condiţiilor din mediul locurilor de muncă( toxicologie): 

        - probe recoltate -7  probe din care s-au efectuat 10 determinări  cu 16 probe 

neconforme 

 

Pe lângă activitatea specifică  laboratorul s-a ocupat şi de menţinerea acreditării 

laboratorului desfăşurând în acest sens următoareler activităţi: 

 Auditul de supraveghere nr. 3 din 27 octombrie 2020 

        -Instruirea profesională  prin cursuri externe şi interne, conform planului de 

          instruire pe 2020 



Direcția de Sănătate Publică Mureș  Raport de activitate 2020 

 

88 

        -Mentenanţa internă a aparaturii din dotare, conform planului de mentenanţă 

        -Controale interne necesare verificării calităţii analizelor efectuate 

        -Participarea la controale externe de calitate pentru analizele acreditate: 

           Control extern de calitate pentru toate domeniile acreditate : serologie, 

         bacteriologie analiza apei şi alimentelor microbiologic si chimic pentru 

          toate domeniile supuse acreditării 

 

Activitate specifică COVID-19 

 

Înregistrarea solicitărilor de testare conform metodologie de supraveghere a infecției 

cu virusul SARS CoV-2, conform actualizărilor afișate pe site-ul cnscbt.ro 

Recoltarea în urma solicitărilor, prin intermediul personalului medical, conform 

metodologiei și a legislației în vigoare. 

Primirea probelor de la centrele de îngrijire, Serviciul de Ambulanță Județean Mureș, 

penitenciar, etc. conform legislației în vigoare. 

Transportul probelor la laboratoarele care efectuează analize RT-PCR, inclusiv a 

fragmentelor de țesut pulmonar transportate la INDCMMC (Institutul Național de 

Dezvoltare, Cercetare Medico-Militară Cantacuzino) 
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VI. CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ  

 

  

A. Scopul activităţilor de control în sănătate publică: 

- depistarea factorilor de risc la adresa sănătăţii publice, 

- managementul riscurilor privind impactul asupra sănătăţii umane şi 

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

B. Activitate realizată -situaţie numerică totală: 

 

Acţiune 

 

Realizat 

Nr. unităţi controlate 

 

1552 

Nr. produse verificate 

 

191 

Nr.recontroale 10 

 

Nr. probe recoltate şi analizate cu laboratorul 

 

173 

Nr. amenzi 

 

220 (valoare totală 644300 lei) 

Nr. avertismente 

 

29 

Nr. suspendări de activitate 

 

4 

Nr. anulări de Autorizaţii sanitare de funcţionare 2 

 

Cantitate produse neconforme interzise utilizării de 

către populaţie (alimente, cosmetice, biocide) 

5167,62 kg şi  5500 litri 

 

Cantitate alimente nerecomandate conform Legii 

123/2008 interzise pentru comercializare in unităţi 

de invăţământ preuniversitar  

13,158 kg şi 33,5 litri 
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C. Activitate realizată -situaţie numerică pe domenii de activitate: 

Domeniu Nr.controale Nr.recontroale Nr.sancţiuni 

aplicate 

 

APA POTABILĂ 

 

60 2 18 

ALIMENT 

 

358 0 121 

TURISM 

 

52 0 0 

MEDIU DE VIAŢĂ 

 

157 0 25 

SALOANE DE 

ÎNFRUMUSEŢARE 

 

15 0 1 

COSMETICE 

 

15 1 5 

BIOCIDE 

 

83 2 6 

UNITĂŢI 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

249 0 16 

LEGEA 123 

 

37 0 4 

UNITĂŢI SANITARE  

 

307 5 48 

DEŞEURI 

PERICULOASE 

 

217 0 4 

APĂ DE ÎMBĂIERE 2 0 1 

        

- Alerte rapide investigate: 2,  
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       -Total sesizări depuse de către persoane fizice şi/sau juridice: 227 din care sesizări 

investigate : 227. 

D. ACTIVITATEA REALIZATĂ – ACŢIUNI TEMATICE DERULATE 

 

ACTIUNI TEMATICE STABILITE DE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 

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

respectării planurilor de conformare şi a planurilor operaţionale 

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

apele minerale naturale îmbuteliate şi  apele potabile îmbuteliate, cu recoltare de probe 

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

deratizare, şi a unităţilor sanitare cu personal propriu DDD. 

4.Acţiune tematică de control privind condiţiile de funcţionare în unităţile de dializă publice şi 

private. 

5. Acţiune tematică de control de verificare a laboratoarelor care efectuează testare RT PCR. 

6.Acţiune tematică de control privind verificarea măsurilor instituite pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în următoarele domenii de activitate: sănătate, 

educaţie, muncă, cultură, culte, economie, transport, agricultură şi sport. 

7.Acţiune tematică de control pentru verificarea produselor biocide. 

8.Acțiune tematică de control de verificare a respectării legislaţiei la regimul deşeurilor 

periculoase, provenite din activităţi medicale în contextul măsurilor luate împotriva 

răspândirii virusului SARS COV2. 

9.Acțiune tematică de control de verificare a respectării recomandărilor de prioritizare a 

testării pentru COVID-19, conform Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator 

acut cu noul coronavirus. 

10.Acţiune tematică de control privind materialele şi obiectele în contact cu alimentul cu 

prelevare de probe. 

11.Acţiune tematică de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă potabilă a 

localităţilor din mediul rural. 

12.Acțiune tematică de control privind verificarea respectării conformităţii unităţilor de 

transfuzii din spitale (UTS) la prevederile legale în vigoare. 

13.Acţiune tematică de control de verificare a respectării legislaţiei  în vigoare privind aditivii 

alimentari destinaţi consumului uman. 
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14.Acțiune tematică de control în unităţile sanitare cu paturi non COVID -19, de stat şi 

private. 

15.Acțiune tematică de control de verificare  a sistemelor de aprovizionare cu apă 

neautorizate şi a reţelelor de apă unde s-au înregistrat parametri neconformi. 

16. Acțiune tematică de control  în unităţile de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, 

şcoli şi şcoli speciale), cabinete medicale şcolare, unităţi de catering care asigură masa în 

unităţile de învăţământ preuniversitar. 

17. Acțiune tematică de control  în unităţile de învăţământ universitar. 

18. Acţiune tematică de control în unităţile de dializă publice şi private. 

19.Acţiune tematică de control în centrele rezidenţiale pentru copii/tineri şi  centrele 

rezidenţiale pentru vârstnici. 

20.Acţiune tematică de control privind verificarea respectării legislaţiei în vigoare referitoare 

la alimentele cu destinaţie nutriţională specială şi menţiunile nutriţionale şi de sănătate 

înscrise pe acestea. 

21.Acţiune tematică de verificare zilnică a numărului de paturi libere de ATI din unităţile 

sanitare care tratează bolnavi COVID-19. 

22. Acțiune tematică de control în echipă mixtă (ISU, ISCIR) derulată în unităţile sanitare cu 

paturi cu secţii/compartimente ATI. 

23.Acţiune tematică de control privind verificarea produselor cosmetice, cu prelevare de 

probe. 

 

ACTIUNI TEMATICE STABILITE LA NIVEL JUDEŢEAN 

 

1. Acţiune tematică judeţeană de  verificare a  respectării efectuării triajului epidemiologic, 

a  asigurării condiţiilor de microclimat, a asistenţei medicale şi a distribuirii produselor 

programului pentru şcoli la elevi şi copii, în unităţile de învăţământ. 

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

comercializarea alimentelor nerecomandate în chioşcurile de incintă din cadrul unităţilor 

de învăţământ şi în unităţile de  catering care prepară şi distribuie la elevi mâncăruri gătite. 

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

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

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

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

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

serviciilor specifice Sărbătorilor Pascale în unităţile de producţie, prelucrare şi depozitare, 

păstrare, transport şi desfacere a produselor alimentare şi nealimentare (supermarketuri, 

cofetării, patiserii, unităţi care organizează mese festive). 

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

verificarea respectării prevederilor legale aplicabile pe perioada stării de alertă pentru 

activitatea de alimentaţie publică, terase.  

7.Acţiune de verificare blocuri alimentare din centre de carantină și unităţi de alimentaţie 

publică care asigură servicii de catering pentru unele centre de carantină. 

8.Acţiune de verificare a efectuării triajului la personalul medical din spitale; controlul 

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

igienio-sanitar la centrele de dializă. 

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

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

10.Acţiune de verificare a condiţiilor igienico-sanitare şi a respectării  măsurilor de prevenire 

a transmiterii infecţiei cu SARS COV-2 în unităţi de cazare, saloane de înfrumuseţare, unităţi 

sanitare. 

 

E. PRINCIPALELE DEFICIENŢE IDENTIFICATE / DOMENII DE ACTIVITATE : 

I. ALIMENT deficiențe cu privire la: 

1.respectarea măsurilor individuale de protecţie  a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului 

de risc produs  asupra sănătăţii persoanelor  

2.respectarea obligaţiei privind verificarea zilnică a stării de igienă individuală şi de sănătate a 

angajaţilor 

3.efectuarea operaţiunilor de curăţenie manuală a locurilor de muncă,utilajelor şi ambalajelor 

4.asigurarea dotării cu produse biocide 

5.Utilizarea produselor biocide neavizate conform legislaţiei în vigoare 

6.respectarea normelor de igienă în vigoare care reglementează zonele de locuit 

7.Lipsa certificatului de  instruire profesională  privind însuşirea noţiunilor fundamentale de 

igienă 

8.respectarea măsurilor speciale care se instituie în situaţii epidemiologice deosebite 

9.asigurarea examinărilor medicale prin medic de medicina muncii,  a controlului medical 
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periodic al lucrătorilor, conform reglementărilor legale în vigoare 

10.asigurarea apei potabile curente reci şi calde 

11.respectarea măsurilor prevăzute de normele de igienă în vigoare privind păstrarea şi 

depozitarea produselor alimentare 

12.dotarea grupului sanitar utilizat de către personal cu materiale pentru igiena individuală 

13.utilizarea corectă sau conform instrucţiunilor producătorului a produselor biocide 

14.efectuarea după necesitate a lucrărilor de revizie a instalaţiilor  din blocul alimentar 

15.luarea măsurilor necesare asigurării controlului şi înregistrării temperaturii spaţiilor 

frigorifice destinate păstrării produselor perisabile 

16.purtarea de către personal a  echipamentului sanitar de protecţie a alimentului 

17. Comercializarea produselor alimentare care nu respectă limitele de la care acestea devin 

nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor, conform listei stabilite de M.S.  

18.avizarea şi neaprobarea meniului elaborat pentru copiii şi tinerii din unităţile de învăţământ 

preuniversitar 

19.respectarea condiţiilor pentru depozitarea produselor lactate şi de panificaţie distribuite elevilor 

şi preşcolarilor conform normelor în vigoare 

20.Utilizarea produselor biocide cu termen de valabilitate expirat 

21.Depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare şi a ambalajelor în alte spaţii decât 

cele prevăzute in acest sens 

22. respectarea regulilor de igienă individuală pe tot parcursul programului de lucru 

23. respectarea în unităţile de alimentaţie publică şi colectivă, în cazul meselor organizate, a 

obligaţiei de a păstra câte o probă din fiecare fel de mâncare servit timp de 48 de ore, în spaţii 

frigorifice, în recipiente curate, acoperite şi etichetate 

24. asigurarea echipamentului de protecţie curat şi complet pentru personalul din sector 

alimentar 

25. Depozitarea alimentelor sub formă de materii prime împreună cu produse finite,care se 

consumă fără prelucrare termică şi fără asigurarea condiţiilor corespunzătoare 

 

II. APĂ POTABILĂ deficiențe cu privire la: 

 

1.respectarea  măsurilor impuse prin  prevederile legale în vigoare  privind protejarea surselor 

de apă, a puţurilor forate, folosite la producerea apei pentru consum uman prin reţelele de 

distribuţie 
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2.remedierea deficienţelor constatate cu ocazia efectuării controalelor anterioare în domeniul 

sănătăţii publice  şi care pot aduce atingere sănătăţii publice 

 

3.asigurarea dezinfecţiei eficiente  a apei produse şi/sau distribuite populaţiei ca apă pentru consum 

uman, conform reglementărilor legale în vigoare 

 

4.Utilizarea produselor biocide cu termen de valabilitate expirat 

 

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

de potabilitate 

 

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

unităţii  

 

7.Absenţa autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru obiectivele ce desfăşoară activităţi cu risc 

pentru starea de sănătate a populaţiei, supuse procedurii de autorizare sanitară, conform 

reglementărilor legale în vigoare 

 

8.asigurarea conformării la parametri de calitate a apei potabile 

 

III. MEDIU DE VIATĂ deficiențe cu privire la: 

 

1.păstrarea produselor biocide în condiţii care să prevină modificările fizico-chimice  şi ale 

proprietăţilor acestora 

 

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

 

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

 

4.evacuarea periodică şi ori de căte ori este necesar a conţinutului instalaţiilor mici de colectare a 

apelor uzate, administrate de persoane fizice 
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5.Producerea de zgomot care depăşeşte limitele maxime stabilite de normele de igienă în vigoare şi 

care pot crea riscuri pentru sănătatea comunitară 

 

6.dotarea grupurilor sanitare din unităţile de folosinţă publică cu materiale şi mijloace 

adecvate pentru igiena individuală  a utilizatorilor, precum şi neîntreţinerea  acestora în 

permanenţă stare de curăţenie 

 

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

 

8.remedierea deficienţelor constatate cu ocazia efectuării controlului în domeniul sănătăţii 

publice.  

 

9.respectarea măsurilor speciale instituite în situaţii epidemiologice deosebite 

 

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

 

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

carantină 

 

IV. CABINETE DE ÎNFRUMUSEŢARE deficiențe cu privire la: 

 

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

prealabilă a acestuia  

 

V. COSMETICE deficiențe cu privire la: 

 

1.respectarea prevederilor art.11, alin.2 din Regulamentul UE nr.1223/2009 referitoare la 

obligativitatea persoanei responsabile de a păstra un dosar cu informaţii şi date despre produs care 

să conţină o evaluare a siguranţei pe baza informaţiilor relevante, de a elabora raportul privind 

siguranţa produsului cosmetic în conformitate cu Anexa I la Regulament 

 

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

Regulament 
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VI. BIOCIDE deficiențe cu privire la: 

 

1.respectarea regimului produselor biocide stabilit de normele în vigoare 

 

VII. ÎNVĂŢĂMÂNT deficiențe cu privire la: 

 

1.lipsa certificatului de  instruire profesională  privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă 

2.respectarea de către persoanele fizice a  măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi pentru 

limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor  

 

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

Sănătăţii  

 

4.respectarea regimului produselor biocide 

 

5.luarea măsurilor pentru asigurarea apei curente potabile calde la chiuveta pentru igiena mâinilor 

din cabinetul medical. 

 

6.luarea măsurilor  de  amenajare a cabinetului medical şi a izolatorului, precum şi nedotarea 

acestora conform normelor  în vigoare  

 

VII .UNITĂŢI SANITARE CU PATURI deficiențe cu privire la: 

 

1.cunoaşterea şi neaplicarea de către personalul sanitar auxiliar a tehnicilor şi procedurilor de 

curăţenie şi dezinfecţie 

 

2.gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 

3. existenţa, în magazia de materiale  sanitare a secţiei clinice din cadrul unităţii sanitare cu paturi, 

de produse biocide şi dispozitive medicale cu termen de valabilitate expirat 

  

4.respectarea măsurilor speciale instituite în situaţii epidemiologice deosebite  
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5.utilizarea de ambalaje neconforme cu cerinţele impuse de norme pentru colectarea deşeurilor 

periculoase  

 

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

 

IX. UNITĂŢI SANITARE CU EXCEPŢIA SPITALELOR deficiențe cu privire la: 

 

1. asigurarea în blocul alimentar al unităţii a apei potabile calde pentru acoperirea nevoilor 

tehnologice şi pentru întreţinerea curăţeniei 

 

2.asigurarea şi neutilizarea  în unităţile de cazare a inventarului moale şi / sau a lenjeriei de pat 

necesare pentru persoanele cazate  

 

3.respectarea normelor igienico-sanitare pentru cabinetele medicale şi pentru cabinetele  de 

medicină dentară 

 

4.luarea măsurilor speciale instituite în situaţii epidemiologice deosebite  

 

5.remedierea deficienţelor constatate cu ocazia efectuării controalelor anterioare în domeniul 

sănătăţii publice  şi care pot aduce atingere sănăţăţii publice 

 

6.asigurarea în cantităţi insuficiente a produselor biocide 

 

7.utilizarea corectă conform instrucţiunilor producătorului şi/ sau nepăstrarea produselor biocide în 

condiţii care să prevină modificările fizico-chimice şi ale proprietăţilor biocide 

8.gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 

9.respectarea de către persoanele fizice  a măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi pentru 

limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor  

 

10.utilizarea de ambalaje neconforme cu cerinţele impuse de normele pentru colectarea 

deşeurilor periculoase 
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11. utilizarea biocidelor cu termen de valabilitate expirat 

 

12. efectuarea sterilizării instrumentarului utilizat 

 

13.remedierea deficienţelor constatate cu ocazia efectuării controlului în domeniul sănătăţii 

publice  

 

X. APĂ DE ÎMBĂIERE deficiențe cu privire la: 

 

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

                      

RAPORT DE ACTIVITATE  COMPARTIMENT SITUAŢII DE URGENŢĂ  ŞI 

MANAGEMENTUL ASISTENŢEI  MEDICALE DE URGENŢĂ ŞI   EVENIMENTE 

SPECIALE 

 

Monitorizarea şi evaluarea activităţii structurilor de primire a urgenţelor din cadrul 

unităţilor sanitare cu paturi din sectorul public:  

1. Colectarea lunară, începând cu luna februarie 2012, a datelor (indicatori / fişe specifice) 

privind urgenţele medicale datorate consumului de droguri, înregistrate în structurile de 

primire urgenţe - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş, Spitalul Municipal „Dr. 

Eugen Nicoară” Reghin, Spitalul Municipal Sighişoara  şi Spitalul Orăşenesc „Dr.Valer 

Russu”Luduş; 

    - raportarea   indicatorilor  şi predarea fişelor specifice către Centrul de Prevenire, Evaluare 

şi Consiliere Antidrog Tg.Mureş. 

 

Monitorizarea şi evaluarea activităţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean.  

1. Monitorizarea zilnică a activităţii S.A.J. Mureş pe baza „Formularului de raportare zilnică a 

activităţii serviciilor de ambulanţă”. 

2. Monitorizarea lunară a activităţii S.A.J. Mureş şi transmiterea Raportului de Activitate  la 

Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.  

 

Întocmirea de informări operative în cazul apariţiei unui eveniment neaşteptate sau a 
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unor situaţii de calamitate sau catastrofă: 

1. Raportarea (ori de câte ori situaţia o impune) către Ministerul Sănătăţii – Centrul Operativ 

pentru Situaţii de Urgenţă a evenimentelor deosebite care implică actul medical survenite în 

unităţile medicale  cu paturi  - în conformitate cu Ordinul M.S. nr. 14/11.01.2010. 

     - au fost raportate 3 evenimente deosebite 

2. Solicitarea, în regim de urgenţă, (ori de câte ori situaţia o impune) a avizului din partea 

Punctului Unic de Comunicare Operativă din Ministerul Sănătăţii pentru toate informaţiile 

provenite din analiza şi evaluarea cazurilor medicale sau a situaţiilor cu risc major asupra 

populaţiei care sunt transmise către mass-media. 

3. Întocmirea şi transmiterea de raportări / informari operative ( ori de câte ori situaţia o 

impune) către Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş. 

 

Elaborarea Planurilor de Intervenţie în caz de dezastre şi epidemii, în colaborare cu 

celelalte structuri  de specialitate din cadrul Direcţiei de  Sănătate Publică.  

1.Actualizarea Planului Roşu de intervenţie la nivelul judeţului Mureş – Situaţia privind 

organizarea, dotarea şi mijloacele de legătură ale serviciilor private de ambulanţă din judeţul 

Mureş. 

2. Actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Mureş – 

Situaţia privind unităţile sanitare cu paturi.  

3. Întocmirea Planului de Măsuri al D.S.P. Mureş pentru perioada sezonului estival 2020.  

4. Întocmirea  Planului de Măsuri al D.S.P. Mureş pentru perioada sezonului rece 2020 – 

2021. 

 

Monitorizarea situaţiilor de urgenţă legate  de condiţiile meteorologice deosebite 

1.Transmiterea către toţi furnizorii de  servicii de sănătate a avertizărilor meteorologice 

vizând fenomene meteo extreme - ploi însemnate cantitativ, descărcări electrice, grindină, 

inundaţii, etc. emise de Administraţia Naţională de Meteorologie şi Hidrologie  şi informarea 

tuturor  furnizorilor de servicii de sănătate despre măsurile ce trebuie întreprinse pentru 

asigurarea asistenţei medicale în situaţii meteorologice extreme. 

2. Sezon estival 2020 

  -  actualizarea Comitetului Tehnic Judeţean de coordonare a situaţiilor de urgenţă 

determinate de calamităţi naturale – caniculă   

  -  pregătirea  sistemului sanitar  pentru perioadele cu temperaturi caniculare ( peste 35ºC)  
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 - respectarea circuitului informaţional, raportarea   indicatorilor specifici pentru caniculă 

către Ministerul Sănătăţii - Centrul  Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, în perioadele de 

atenţionare de cod galben; 

 - analiza modului de gestionare a situaţiilor de urgenţă pentru perioada sezonului estival 

3.   Sezon rece 2020-2021  

       - punerea în aplicare a procedurii pentru prevenirea deceselor prin hipotermie a 

persoanelor fără adăpost şi a celor din spaţii neîncălzite; 

     - raportarea, zilnic, la Ministerul Sănătăţii - Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă a 

următorilor indicatori:  

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

              - nr. cazuri de hipotermie asistate în UPU/CPU  

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

              - nr. decese datorate hipotermiei   

 

Participarea la activităţi de instruire organizate de  Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă  „ Horea” al Judeţului Mureş în ceea ce priveşte  acordarea primului ajutor 

calificat de către structurile competente.  

1.Exerciţiu  combinat pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor unui accident major la S.C. 

Depomureş S.A. Tg.Mureş cu implicaţii în afara amplasamentului şi testare a planului de 

urgenţă externă – având în vedere situaţia epidemiologică determinată de răspândirea noului 

coronavirus SARS-CoV-2 exerciţiul s-a desfăşurat în realitatea virtuală. 

 

 

 

Alte activităţi  

1.Asigurarea diseminării informărilor transmise de Ministerul Sănătăţii – Compartiment 

medicină de Urgenţă şi Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă respectiv Ministerul 

Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă către  unităţile sanitare cu 

paturi şi furnizorii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească din sistemul public şi 

privat. 

2. Activitate în conformitate cu Ordinul M.S. 1519/2009 pentru autorizarea / prelungirea 

autorizării furnizorilor publici şi privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă 
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prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat pentru 3 furnizori 

din judeţul Mureş. 

3. Continuarea implementării Strategiei şi a Planului de acţiuni antidrog al judeţului Mureş – 

colectarea indicatorilor specifici de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş, Spitalul 

Clinic Judeţean Mureş, Spitalul Municipal „Dr. Gh.Marinescu” Târnăveni şi raportarea la 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Tg.Mureş. 

4. Raportarea lunară către Ministerul Sănătăţii – Direcţia Politica Medicamentului şi a 

Dispozitivelor Medicale a situaţiei privind stocurile de imunoglobulină umană normală şi 

produse oncologice deficitare pentru fiecare unitate sanitară aflată in relaţie contractuală cu 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

5. Raportare zilnică, în perioada 12.03.2020 – 03.04.2020,  a situaţiei actualizate a stării 

clinice a persoanelor internate confirmate cu infecţie COVID-19 în unităţile sanitare cu paturi 

de la nivelul judeţului Mureş. 

6. Raportare săptămânală, începând cu data de 25.03.2020, a situaţiei referitoare la aparatele 

RT-PCR din dotarea unităţilor sanitare. 

7.  Activităţi  care implică  redactarea de documente / situaţii  / răspunsuri la solicitările 

punctuale / specifice, inclusiv cele în contextul epideniologic creat de răspândirea noului 

coronavirus SARS-CoV-2   de la: 

 - Ministerul Sănătăţii – Cabinet Ministru, Cabinet Secretar de Stat,  Secretar General 

Adjunct, Centrul de Comandă, Inspecţia Sanitară de Stat, Centrul Operativ pentru Situaţii de 

Urgenţă,  Direcţia Generală Asistenţă Medicală, Medicină de Urgenţă  şi Programe de 

Sănătate Publică – Serviciul Medicină de Urgentă, Direcţia Generală Asistenţă Medicală, 

Medicină de Urgenţă  şi Programe de Sănătate Publică – Serviciul de Asistenţă Medicală şi 

Planificare Strategică, Direcţia Politica Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale; 

Institutul Naţional de Sănătate Publică;  

 - Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă – Centrul Naţional 

pentru Coordonare si Conducere a Intervenţiei 

 - Coordonator pentru gestionarea situaţiei COVID-19 pentru Regiunea de Dezvoltare Centru 

 - Agentia Naţională pentru Romi 

 - Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş;  
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 - Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş;  

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

8. Participarea în comisia constituită la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, în 

conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1108/18.06.2020,  pentru analiza respectiv 

întocmirea referatului de avizare a necesităţii sau a oportunităţii şi necesităţii după caz a 

dotării unităţilor sanitare publice în vederea unui răspuns adecvat cu privire la serviciile 

medicale acordate pacienţilor suspecţi/confirmaţi cu virusul SARS-CoV-2 .   

9. Participarea în Grupul tehnic de lucru cu atribuţii de urmărire şi soluţionare operativă a 

problemelor curente cu ocazia organizării şi desfăşurării alegerilor locale din septembrie 2020 

şi a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din decembrie 2020 – activitate de raportare 

săptămânală, către Instituţia Prefectului Mureş, a acţiunilor desfăşurate în decurs de o 

săptămână calendaristică de către Direcția de Sănătate Publică Mureş. 

 

 RAPORT DE ACTIVITATE  COMPARTIMENT  DE  CONTROL  AL ASISTENŢEI  

MEDICALE  A  COMUNITĂŢILOR LA RISC 

 

1. Îndrumarea tehnică şi metodologică a personalului care îşi desfăşoară activitatea în  

asistenţa medicală comunitară conform atribuțiilor specifice și conform situației 

epidemiologice în contextul epidemiei cu COVID 19 - mediatori sanitari şi asistenţi medicali 

comunitari;  

2. Organizarea de şedinte de lucru lunare cu mediatorii sanitari şi asistenţii medicali 

comunitari până inclusiv în luna februarie 2020; 

3. Monitorizarea activităţii mediatorilor sanitari şi asistenţilor medicali comunitari pe baza 

„Raportului de Activitate” înaintat lunar şi a raportărilor efectuate în aplicaţia on-line 

AMCMSR.gov.ro; 

 4. Colaborarea cu Instituţia Prefectului Mureş - Biroul Judeţean pentru Romi  referitor la 

stadiul implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români 

aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2018-2020, pe principalele domenii de 

activitate. 

5. Întocmirea Planului  de Măsuri al D.S.P. Mureş – pentru atribuţiile deţinute în 



Direcția de Sănătate Publică Mureș  Raport de activitate 2020 

 

104 

implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii romilor pentru perioada 2018-2020. Raportarea lunară către Instituţia Prefectului – 

Judeţul Mureş a măsurilor / acţiunilor realizate. 

6.  Asigurarea diseminării informaţiilor între Ministerul Sănătăţii – Direcţia Generală de 

Asistenţă Medicală şi Sănătate Publică şi primăriile din judeţul Mureş referitoare la angajaţii 

din activitatea de asistenţă medicală comunitară.                                              

7. Colaborarea cu Agentia Naţională pentru Romi – Structura Regională Centru referitor la 

implementarea  Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor   români 

aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2018-2020. 

8. Participarea la şedinţe / întâlniri  ale grupului de lucru interjudeţean în vederea identificării 

de soluţii eficiente necesare accelerării procesului de implementare a măsurilor regăsite în 

H.G. nr. 18/2015 și a Normelor Metodologice nr. 324/2019; 

9. Activitate prin care se răspunde la solicitările punctuale / specifice ale Ministerului 

Sănătăţii – Direcţia Generală de Asistenţă Medicală şi Sănătate Publică; Ministerul Afacerilor 

Externe – Direcţia Agent Guvernamental; Unităţile Administrativ Teritoriale din jud. Mureş; 

Agenţia Natională pentru Romi; 

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

asistent medical comunitar; 

11. Vizitarea colectivităţilor locale, a administraţiilor publice locale şi a cabinetelor medicale 

de familie locale, în localităţile unde este asigurată asistenţă medicală comunitară, pentru a 

verifica modul de furnizare a serviciilor de asistenţă medicală comunitară; 

 

12. Implementarea proiectului POCU 122607 cu titlul “Crearea şi implementarea serviciilor 

comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale” cu termen de 

derulare 12.09.2018 - 11.01.2022, în parteneriat cu Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi  

Ministerul Educaţiei Naţionale. În cadrul proiectului au fost recrutaţi 4 asistenţi medicali 

comunitari cu contract de subvenţie. Poziția postului de asistent comunitar: acordarea de 

servicii de asistenţă medicală comunitară ȋn scopul îmbunătăţirii accesului populaţiei 

apartinând grupurilor vulnerabile, din localitățile selectate pentru derularea proiectului, la 

servicii medico-sociale de calitate, integrate la nivelul comunităţilor cu servicii ale medicului 

de familie, al altor furnizori de servicii medicale, cu serviciile sociale și serviciile 
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educaționale. Poziția postului de mediator sanitar: facilitarea accesului persoanelor de etnie 

rromă, din localitățile selectate pentru derularea proiectului, la servicii medico-sociale. După 

luna octombrie 2020, echipa comunitară integrată, s-a întrunit la nivelul UAT-urilor pentru 

evaluarea implementării și derulării și dezvoltării locale a proiectului. 

 

13. Implicarea activă a personalului  din asistenţa medicală comunitară în activităţile de 

informare şi convocare a populaţiei din comunităţile vizate din cadrul Programului Naţional 

de Screening de Cancer de Col Uterin până în luna februarie 2020. 

 

14. Implicarea activă a personalului  din asistenţa medicală comunitară în activităţile de 

informare şi  de verificare a măsuriloe de prevenire si limitare a infecţiei cu SARS-CoV-2 în 

comunităţile  pe care o deservesc. 
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VII ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROGRAME  

 

În domeniul programelor naţionale de sănătate publică, a acțiunilor prioritare şi asistenţei 

medicale 

A fost monitorizată derularea programelor naţionale de sănătate derulate în unităţile 

sanitare din subordinea autorităţilor administraţie publice locale.  

 S-au încheiat contracte pentru implementarea programelor naţionale de sănătate cu 

unităţile sanitare cu paturi din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, cu 

medicii de familie. 

 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 şi anual machetele de raportare a indicatorilor prevăzuţi în cadrul PN. 

 

S-au întocmit, centralizat şi s-au transmis către 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. 

 

A fost monitorizată derularea programelor naţionale de sănătate publică (PN) și a acţiunilor 

prioritare (AP):  

  

PN de supraveghere şi control a bolilor transmisibile prioritare, testare RT-PCR. 

În anul 2020 au fost prelucrate 12430 teste, provenind de la 7655 pacienți și echivalând cu 

suma de 2486000 lei. Ponderea de pozitivare a fost de 47.7% (3655 pacienți). 

 

PN de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei: 

Obiective: 

1. reducerea prevalentei si a mortalitatii TB; 

2. mentinerea unei rate de depistare a cazurilor noi de TB pulmonara pozitiva la microscopie; 

3. tratamentul bolnavilor cu tuberculoza; 

4. mentinerea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB pulmonara. 
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Activități: 

1.depistara și supravegherea cazurilor de TB 

2. diagnosticul cazurilor de TB 

3. monitorizarea răspunsului terapeutic 

Indicatori de evaluare: 

1. Indicatori fizici în perioada de raportare: 

numărul de persoane examinate pentru depistarea cazurilor de infecţie/îmbolnăvire de 

tuberculoză (simptomatici respiratori, suspecţi TB, contacţi TB și altor grupuri cu 

risc crescut de tuberculoză) = 7,659 

număr de persoane examinate care au beneficiat de examene radiologice= 1,932 

număr de persoane examinate care au beneficiat de examene bacteriologice BK prin 

metoda convențională  microscopie și cultură= 1,428 

număr  de persoane care au beneficiat de testare cutanată la tuberculină (IDR)= 400 

număr de  persoane are au beneficiat de testare  IGRA (QuantiferonTB) = 0 

număr de persoane care au beneficiat de administrarea tratamentului chimioprofilactic= 98 

număr anchete epidemiologice efectuate= 124 

număr bolnavi TB care au beneficiat de tratament, total=255 

număr bolnavi TB cat. I,II,III (regim I, II, III) =234 

număr de bolnavi cu tratament individualiat, altul decât MDR/XDR= 16 

număr bolnavi cu TB MDR/XDR tratați=5 

număr bolnavi TB monitorizați prin efectuarea de examene radiologice (3 examinări 

radiologice/bolnav TB-DS și 4/ examinări radiologice/bolnav TB-M/XDR)= 224 

număr bolnavi TB monitorizați prin efectuarea examenelor bacteriologice bK prin metodă 

convențională microscopie și cultură (se efecuează cel puțin 4 examinări 

bacteriologice bK/bolnav TB-DS și 12 examinări bacteriologice bK/bolnav TB-

M/XDR)= 239 
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număr de examene radiologice efectuate=2,327 

numărul de examene bacteriologice bK efectuate prin metoda convențională microscopie 

și cultură = 2,173 

număr de antibiograme seria I efectuate =338 

număr de antibiograme seria seria I & II efectuate=0 

număr de examene bacteriologice bK efectuate prin metode fenotipice rapide = 0 

număr de culturi pe medii lichide efectuate = 0 

număr de antibiograme in mediu lichid efectuate =0 

număr de teste genotipice efectuate = 126 

număr teste genetice pentru identificarea MTB prin metoda GeneXpert =126 

număr teste genetice pentru identificarea MTB prin metoda LPA = 0 

2. Indicatori de eficienţă în perioada de raportare: 

1. cost mediu estimat/persoană care a beneficiat de examen radiologic= 16.87 lei 

2. cost mediu estimat/persoană care a beneficiat de examen bacteriologic bK prin 

metoda convențională = 23.12 lei 

3. cost mediu estimat/persoană care a beneficiat de testare cutanată la tuberculină = 

47.44 lei 

4. cost mediu estimat/persoană care a beneficiat de testare IGRA = 0 

5. cost mediu estimat/persoană care a beneficiat de administrarea tratamentului 

chimioprofilactic = 44.22 lei 

6. cost mediu estimat/anchetă epidemiologică efectuată = 77.36 lei 

7. cost mediu estimat/bolnav TB care a beneficiat de monitorizare prin examene 

radiologice = 33.21 lei  

8. cost mediu estimat/bolnav TB care a beneficiat de monitorizare prin examene 
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bacteriologice bK = 58.32 lei 

9. cost mediu estimat/bolnav care a beneficiat de tratament = 487.46 lei 

10. cost mediu estimat/bolnav TB care a beneficiat de tratament cat. I, II, III = 278.21 

lei 

11. cost mediu estimat/bolnav care a beneficiat de tratament individualizat, altul decât 

MDR/XDR = 2127.09 lei 

12. cost mediu estimat/bolnav cu TB-M/XDR care a beneficiat de tratament = 5033.71 

lei 

13. cost mediu estimat/examen radiologic = 17.2 lei 

14. cost mediu estimat/examen bacteriologic prin metoda convențională (microscopie 

și cultură pe medii solide) = 21.61 lei 

15. cost mediu estimat/antibiogramă seria I = 58.90 lei 

16. cost mediu estimat/ antibiogramă seria lungă = 0 

17. cost mediu estimat/cultură pe mediu lichid = 0 lei 

18. cost mediu estimat/antibiogramă în mediu lichid = 0 lei 

19. cost mediu estimat/teste genetice pentru identificare MTB prin metoda GeneXpert 

= 436.14 lei 

20. cost mediu estimat/teste genetice pentru identificare MTB prin metoda LPA = 0 

3. Indicatori de rezultat în perioada de raportare: 

3.1. numărul de cazuri noi și recidive= 129 

3.2. numărul de bolnavi cu tuberculoză aflați în evidență= 238 

3.3. numărul de cazuri noi de tuberculoză pulmonară care au fost vindecate sau au 

tratament complet= 159 

3.4 numărul deceselor prin tuberculoză= 16 
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ANALIZA COMPARATIVĂ A COSTURILOR MEDII REALIZATE RAPORTAT LA 

COSTURILE MEDII LA NIVEL NAŢIONAL PREVĂZUTE ÎN OMS NR. 377/2017 

Cost mediu/indicator 

Valoare in 

OMS 

377/2017 si 

OMS 

978/2019 

(lei) 

Valoare realizată 

in perioada de 

raportare (lei) 

2.1. cost mediu estimat/persoană care a beneficiat de examen 

radiologic 

10,64      16.87 

2.2.cost mediu estimat/persoană care a beneficiat de examen 

bacteriologic bK prin metoda convențională 

86,80      23.12 

2.3.cost mediu estimat/persoană care a beneficiat de testare cutanată 

la tuberculină 

39.03      47.44 

2.4. cost mediu estimat/persoană care a beneficiat de testare 

IGRA 

220 

- 

2.5.cost mediu estimat/persoană care a beneficiat de administrarea 

tratamentului chimioprofilactic 

35,64 44.22 

2.6. cost mediu estimat/anchetă epidemiologică efectuată 100 77.36 

2.7.cost mediu estimat/bolnav TB care a beneficiat de monitorizare 

prin examene radiologice 

32,39 33.21 

 

2.8.cost mediu estimat/bolnav TB care a beneficiat de monitorizare 

prin examene bacteriologice bK 

135 58.32 

2.9.cost mediu estimat/bolnav care a beneficiat de tratament 857.44 487.46 

2.10.cost mediu estimat/bolnav TB care a beneficiat de tratament 

cat. I, II, III 

435.63 278.21 

2.11.cost mediu estimat/bolnav care a beneficiat de tratament 

individualizat, altul decât MDR/XDR 

641.64      

2127.09 
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2.12.cost mediu estimat/bolnav cu TB-M/XDR care a beneficiat de 

tratament 

19967.24     5033.71 

2.13.cost mediu estimat/examen radiologic 10,64 17.2 

2.14.cost mediu estimat/examen bacteriologic prin metoda 

convențională (microscopie și cultură pe medii solide) 

62 21.61 

2.15.cost mediu estimat/antibiogramă seria I 95 58.90 

2.16.cost mediu estimat/ antibiogramă seria lungă 870,60 - 

2.17.cost mediu estimat/cultură pe mediu lichid 76,35 - 

2.18.cost mediu estimat/antibiogramă în mediu lichid 388,50 - 

2.19.cost mediu estimat/teste genetice pentru identificare MTB prin 

metoda GeneXpert 

438,35 436.14 

2.20.cost mediu estimat/teste genetice pentru identificare MTB prin 

metoda LPA 

208,51 - 

 

PN de prevenire, supraveghere şi control a infecţiei HIV / SIDA: 

  1. Obiective: 

 -  Reducerea răspândirii infecţiei HIV/SIDA prin depistarea precoce a persoanelor 

infectate în rândul celor cu comportament la risc pentru infecţia HIV/SIDA precum şi prin 

depistarea precoce a persoanelor infectate HIV simptomatice; 

 - Reducerea morbidităţii asociate prin asigurarea tratamentului bolnavilor cu infecţie 

HIV/SIDA. 

   2. Activităţi: 

- efectuarea monitorizării clinice, imunologice, virusologice a pacienţilor seropozitivi 

HIV, diagnosticul şi terapia infecţiilor oportuniste/asociate; 

- monitorizarea terapiei ARV clinic, imunologic, virusologic; 

- consiliere pre şi posttestare HIV; 

- consiliere (medic curant, psiholog, asistent) şi suport privind aderenţa la terapia ARV  

pentru pacienţii aflaţi în evidenţă;  

- monitorizarea femeilor gravide infectate HIV; 

- profilaxia postexpunere;  

- consilierea şi testare HIV a partenerilor persoanelor seropozitive; 
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- asigurarea medicamentelor ARV necesare terapiei bolnavilor cu HIV/SIDA şi 

postexpunere (profesională şi verticală); 

- raportarea către Institutul Naţional de Boli Infecţioase „ Prof. dr. Matei Balş” a 

indicatorilor trimestriali/anuali, propuneri de îmbunătăţire a derulării activităţii 

programului. 

      3. Stadiul realizării obiectivelor şi activităţilor propuse: 

1.  număr de persoane infectate HIV aflate în evidenţă activă: 264,  

 număr de persoane infectate HIV/SIDA care  au beneficiat de tratament cu ARV: 263, 

 număr de persoane la care s-a realizat profilaxia postexpunere: 8, 

 număr copii născuţi din mame HIV pozitive: 2, 

 număr decese: 1.   

         4.  Propuneri de îmbunătăţire a activităţilor şi evaluarea impactului asupra 

stării de sănătate a populaţiei: 

- Asigurarea constantă a medicaţiei ARV incluzând toate clasele de antiretrovirale şi a 

terapiei infecţiilor asociate/oportuniste în vederea reducerii morbidităţilor asociate 

cu infecţia HIV, în măsura în care bugetul necesar este alocat în timp util. 

- Achiziţionarea de  kit-uri pentru monitorizare virusologică şi imunologică din alte surse. 

- Consiliere de grup şi individuală: gravide seropozitive HIV, pacienţi în terapie pentru 

îmbunătăţirea aderenţei, pentru reducerea transmiterii verticale a infecţiei HIV. 

- Consiliere pentru cupluri discordante, testarea infecţiei HIV a partenerilor pacienţilor 

seropozitivi HIV. 

- Consiliere individuală şi de grup cu pacienţii aflaţi în TARV pentru îmbunătăţirea 

aderenţei. 

   

PN de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței 

microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor: 

 I. Stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul programului:  

 Indicatori fizici:  

A1. număr de persoane participante la cursul de formare profesională  = 0 

A2. număr infecții asociate asistenței medicale depistate  in sistem sentinelă: 26 

A3. nr. IAAM investigate cu laboratorul: 26 

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

vedere al rezistenţei la antibiotice, depistate în sistem sentinelă= 97 
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In anul 2020 au fost izolate un total de 1130 tulpini microbiene. 

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

germeni cu risc epidemiologic = 0 bolnavi 

A6. Număr controale interne de laborator: 8 

 Indicatori de eficiență 

B1. cost mediu estimat/depistare infectie asociata asistentei medicale : 37.75 lei 

B2. cost mediu estimat/ actiune de investigare microbiologica a infectiei cu laboratorul: 114.3 

lei 

B3. cost mediu estimat/ actiune confirmare de tulpina si caracterizare a antibiotipului: 184.25 

lei 

 Indicatori de rezultat 

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

de sentinela: 0,51% 

2. procent de tulpini microbiene care determina infectii invazive  caracterizate din 

punct de vedere al rezistentei microbiene in intreaga unitate sanitara: 100% 

    II. Propuneri de imbunătățire a activităților și evaluarea impactului: 

- Alocarea bugetului să fie făcută la începutul anului pentru buna desfăsurare a activității.  

- Participarea personalului medico-sanitar implicat în implementarea programului național la 

sesiuni de instruire pe tema cerințelor programului, organizate de specialiști în domeniu. 

- Definirea indicatorilor de eficiență și a cheltuielilor care compun consumul pe fiecare 

indicator pentru uniformitatea datelor raportate. 

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

nivel național: 

 cost mediu/persoană formată în domeniul controlului infecțiilor asociate asistenței 

medicale și al utilizării prudente a antibioticelor: 0 lei. 

 cost mediu estimat/acțiune de depistare, investigare microbiologică și caracterizarea 

rezistenței microbiene a infecțiilor asociata asistenței medicale: 2523 lei. 

  cost mediu estimat/ depistare infecție asociată asistenței medicale : 37.75 lei, este mai 

mic decât valoarea estimată în norme de 40 lei. 

 costul mediu estimat/ acțiune de investigare microbiologică a infecției cu laboratorul a 

fost de 114.3, peste valoarea estimată în norme de 110 lei. 

 cost mediu estimat/ acțiune confirmare de tulpină și caracterizare a antibiotipului: 

184.25 lei, este peste valoarea estimată în norme de 100 lei. 
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 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. S-a recoltat 

material celular cervical la un număr de 2047 femei. Rezultatul histopatologic a fost negativ 

pentru 1869 femei și pozitiv pentru 84 femei. 

  

 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, 

-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, 

-Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh, 

   

 Acţiunile prioritare  

 

1. Acţiunile prioritare  pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici cu 

infecţii emergente/reemergente. 

 În perioada 01.01.2020-31.12.2020 au fost diagnosticați 252 pacienți critici cu infecții 

emergente/reemergente, care au necesitat monitorizare și tratament. 

 

2. Acţiunile prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din 

secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi. 

 Obiective propuse pentru anul 2020: 

1. Asigurarea continuității activitații de epurare extrarenală (achiziționarea de soluții de 

dializă, seturi de hemofiltrare, seturi hemofiltrare specifice pacientilor septici, filtre 

specificice stari septice, catetere de dializă) 

2. Asigurarea continuității determinărilor gazelor sanguine la pacienții critici tratati in ATI 
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(Astrup) 

3. Asigurarea unui minim de medicație specifică necesară în Terapie Intensivă (vasoactive, 

anticoagulante, procoagulante, antibiotice, nutriție enterală și parenterală, etc.) 

4. Asigurarea de materiale consumabile pentru ingrijirea pacientilor critici 

5. Asigurarea de consumabile pentru monitorizarea pacienților (kituri de presiune invazivă, 

monitorizare noninvaziva, consumabile monitoare, consumabile ventilatoare) 

Stadiul realizării  obiectivelor și activităților propuse: 

1. Obiective îndeplinit la data curentă 

2. Obiective îndeplinit la data curentă 

3. Obiectiv  îndeplinit parțial la data curentă 

4. Obiectiv îndeplinit parțial la data curentă 

5. Obiectiv îndeplinit parțial la data curentă 

Stadiul achizițiilor și cheltuielilor în anul 2020: 

 Pentru derularea în anul 2020 a AP-ATI a fost alocat un buget de 555.000 lei. Au 

beneficiat de tratament în Terapie Intensivă pe parcursul  anului 2020 un număr de 357 

pacienți, din care  peste 300 cu forme severe de SARS Cov 2. Toată suma repartizată a fost 

cheltuită. 

 Pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică și a acţiunilor 

prioritare, s-au încheiat contracte cu unităţile sanitare cu paturi din subordinea autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

 Au fost  centralizate şi transmise lunar unităţilor de asistenţă tehnică şi management 

cererile de finanţare fundamentată detaliate pe tipuri de cheltuieli, ale unităţilor care 

implementează programe naţionale, subprograme naţionale de sănătate publică și acţiuni 

prioritare. 

 Au fost centralizate şi transmise unităţilor de asistenţă tehnică şi management 

trimestial şi anual machetele de raportare a indicatorilor prevăzuţi în cadrul PN și AP. 

 S-au întocmit, centralizat şi s-au transmis către UATM trimestrial şi anual: 

- rapoartele de activitate referitoare la stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul PN și 

AP,  

- analiza comparativă a costurilor medii realizate,  

- probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în derularea PN și a AP,  

- propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a PN de sănătate publică și a acţiunilor 

prioritare.  
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ASISTENŢĂ MEDICALĂ 

 Obiectiv : Redresarea şi dezvoltarea asistenţei medicale 

 Asistenţa medicală primară 

 Obiectiv: Analiza nevoii de servicii medicale primare şi de specialitate la nivelul 

judeţului şi asigurarea accesibilităţii la aceste servicii. 

 În anul 2020 în judeţul Mureş nu s-au înregistrat zone neacoperite cu servicii de 

asistenţă medicală primară: 282 medici de familie titulari  au asigurat asistenţa medicală 

primară pentru un număr total de cca. 590305 de locuitori la nivelul judeţului, ceea ce 

înseamnă  în medie un medic la 2093 locuitori.  

 În anul 2020 au funcţionat 2 centre de permanenţă fixe, în localităţile Band si Zau de 

Câmpie.  

Număr 

Centre permanenţă 

funcţionale în relaţie 

contractuală cu CAS 

Mureş 

Nr. Centre de 

permanenţă care 

funcţionează  în 

cabinetele 

medicilor 

defamilie 

Nr. Medici care 

deservesc 

centrele de 

permanenţă 

 

Zona acoperită de 

centrele de permanenţă 

(localităţi -    

 populaţia deservită) 

2 
– rural: 2 

- urban:0 

– rural:12 

- urban:0 

– rural:10 sate 

- urban:0 

Centrul de permanenţă fix 

Band 
da 

5 medici  

 

Band,  

Mădăraş,  

Iclănzel, 

Grebenişu de Câmpie, 

Capusu de Campie. 

- 9600 locuitori 

Centrul de permanenţă fix 

Zau de Câmpie 
da 7 medici  

Zau de Câmpie, Valea 

Largă, Tăureni,  

Şăulia, 

Rampa 

- 8000 locuitori 

 

 Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate 
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 În anul 2020 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 a fost asigurată în sistemul public de 

1938 medici specialişti şi rezidenţi, iar în sistemul privat în mediul urban de 325 medici 

specialişti şi de 144 medici specialişti în mediul rural. 

 Asistenţa medicală dentară a fost asigurată de 90 medici dentişti în sistemul public, 

103 medici dentişti în sistemul privat în mediul rural şi 363 medici dentişti în mediul urban în 

sistemul privat. 

 Servicii medicale de îngrijiri la domiciliu au fost asigurate de 7 unităţi private, în 

contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureş, de pe raza judeţului nostru. 

 Unităţile sanitare cu paturi publice şi private sunt concentrate în mediul urban. 

 În judeţul Mureş există 9 spitale publice şi 11 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  

 

1089 236 1172 

   2 
IUBCVT 

 
210 56 265 

           

    3  
 Spital Clinic Judeţean Mureş  1182 148 771 
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    4  
 Spitalul Municipal Sighişoara  251 55 187 

            

    5  

 Spitalul Municipal "Dr. Eugen Nicoară" 

Reghin  
264 53 178 

            

    6  

 Spitalul Municipal "Dr. Gh.Marinescu" 

Târnăveni  
560 58 245 

            

    7  

 Spitalul Orăşenesc "Dr. Valer Russu" 

Luduş  
216 50 128 

             

    8  
 Spitalul Orăşenesc Sîngeorgiu de Pădure  40 6 22 

   9  Spitalul Sovata-Niraj  33 9 14 

 Unităţi sanitare private cu paturi: 

Nr. crt.  Nume furnizor de servicii medicale Localitatea 

1  NOVA VITA HOSPITAL SA TÎRGU MURES 

2 CENTRUL MEDICAL TOPMED  TÎRGU MURES 

3 SC POP MED SERV SRL REGHIN 

4 SC COSAMEXT SRL TÎRGU MURES 

5 SC CARDIOMED SRL TÎRGU MURES 

6 S.C. BESTMED DERV S.R.L. REGHIN 

7 S.C. RAL MED CENTRU MEDICAL SRL SIGHIŞOARA 

8 S.C. ACTAMEDICA S.R.L. TÎRGU- MUREŞ 

9 S.C.ENDO ARTROSCOPIA S.R.L. TÎRGU-MUREŞ 

10 SC AVITUM SRL 
SÎNGEORGIU DE MUREȘ, 

SIGHIȘOARA 

11 SC DIAVERUM ROMÂNIA SRL TÎRGU-MUREŞ 
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 VIII. RELAŢII PUBLICE 

  

 

Raportul de evaluare internă  în urma aplicării procedurilor de acces la informațiile de 

interes public și a derulării activităţii de soluţionare a petițiilor, cuprinde: 

Numărul  total de  informații de interes public solicitate în scris: 39 

Număr solicitări departajat pe domenii de interes: 

*utilizarea banilor publici: - 

*modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice: 26 

*activitatea liderilor instituţiei:  2 

*altele: 11-date referitoare la condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a ocupa post de 

biolog în direcţiile de sănătate publică; dacă notificarea de asistenţă de specialitate este act 

administrativ; informaţii referitoare la documente eliberate de o altă instituţie; dacă instituţia 

are contracte cu o anumită firmă privată; copii facturi; solicită Registrul Unic al cabinetelor 

medicale, în format electronic; câte teste au fost prelucrate până la data de 05 iulie 2020, 

precum şi număr persoane testate; informaţii Covid care pot fi făcute publice de o autoritate 

centrală; spaţii carantinare instituţionalizată din care: număr hoteluri/ pensiuni pentru 

personalul medical şi sume aferente cazării;  rapoarte de activitate ale Comisiei de 

monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis (2015-2019); număr 

persoane spitalizate/externate, în terapie intensivă, pe zile, grupe de vârstă /număr paturi din 

spitale pe patologii/număr secţii ATI/dotare aparatură medicală, ventilatoare, injectomate.  

Numărul de solicitări rezolvate favorabil: 31 

Număr de solicitări departajat pe domenii de interes: 

 * utilizarea banilor publici: - 

 * modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice: 21 

 * activitatea liderilor instituţiei: 2 

* altele:  8 -date referitoare la condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a ocupa post de 

biolog în direcţiile de sănătate publică; dacă  notificarea de asistenţă de specialitate este act 

administrativ; dacă instituţia are contracte cu o anumită firmă privată; copii facturi; câte teste 

au fost prelucrate până la 05 iulie 2020, precum şi număr de persoane  testate; spaţii 

carantinare instituţionalizată din care număr hoteluri/ pensiuni pentru personalul medical şi 

sume aferente cazării; rapoarte de activitate ale Comisiei de monitorizare şi competenţă 

profesională pentru cazurile de malpraxis (2015-2019); număr persoane spitalizate/externate 
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pe zile/grupe de vârstă în terapie intensivă, număr paturi din spitale pe patologii/număr secţii 

ATI. 

Număr de solicitări  defalcat pe termene de răspuns: 

 *soluționate favorabil în termen de 10 zile:   30 

 *soluționate favorabil în termen de 30 de zile: 1 

 *solicitări redirecționate către alte instituții în termen de 5 zile: - 

 *solicitări pentru care termenul a fost depășit:  - 

Număr informații exceptate de la acces: 4 

Număr informații inexistente: 1 

Numărul de solicitări clasate:  2 

Numărul de solicitări adresate de persoane fizice:    21 

Numărul de solicitări adresate de persoane juridice: 18 

Numărul de solicitări adresate  pe suport de hârtie:     1 

Numărul de solicitări adresate în format  electronic:  38 

Numărul de reclamații administrative :1 

Numărul de reclamaţii administrative rezolvate favorabil: -               

Numărul de reclamaţii administrative respinse: 1 

Numărul de plângeri în instanță: 1 

Număr de plângeri în instanţă rezolvate favorabil: 1 

Număr de plângeri în instanţă respinse: - 

Număr de plângeri în instanţă în curs de soluţionare: -          

     

Au fost depuse şi soluţionate 267 petiții, din care:  

Petiții redirecționate spre soluționare altor instituții:  54 

Petiții clasate: 13 

Petiții soluționate prin compartimentul control în sănătate publică: 255 

Petiții soluționate la nivelul altor structuri funcțíonale  de specialitate din cadrul instituţiei: 4 

Petiții gestionate prin compartimentul relații publice: 8 
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IX. ACTIVITATE AVIZE/AUTORIZĂRI 

 

În conformitate cu reglementările sanitare în vigoare, a Legii Nr.95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, a Ordinului Ministerului Sănătăţii Nr. 1078 din 27 iulie 

2010 modificat, privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a structurii 

organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a Ordinul Ministerului Sănătaţii 

Nr.1030/2009 modificat şi completat cu Ordinul Ministerului Sănătăţii Nr.251/2012 şi 

Ordinul Ministerului Sănătăţii Nr.1185/2012 privind aprobarea procedurilor de reglementare 

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

obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, în decursul 

anului 2020, personalul din Compartimentul Avize/Autorizări, a desfăşurat următoarele 

activităţi specifice: 

-a asigurat informarea solicitanţilor asupra procedurilor de avizare / autorizare sanitară şi a 

eliberarat documentele de reglementare sanitară în termenele stabilite de legislaţia în vigoare; 

-a  verificat  documentaţiile, a acordat consultanţă pentru completarea formularelor, a notificat 

şi înregistrat documentaţiile solicitanţilor şi le-a  repartizat către compartimentele de 

specialitate; 

-a  asigurat circuitul documentelor intrate / ieşite din instituţie , între cele două  sedii;  

-a gestionat baza de date a absolvenţilor programelor de instruire privind noţiunile de  

igienă ( 5.841 cursanţi înscrişi); 

-a înregistrat  în baza de date  borderourile cu  11.297  de   declaraţii  pe proprie răspundere, 

de la Oficiul Registrului  Comerţului al judeţului Mureş şi le-a expediat   lunar  prin e-mail, 

Serviciului Control în Sănătate Publică; 

-a  gestionat baza de date pentru obiectivele autorizate sanitar : în  baza declaraţiei pe propria 

răspundere , în baza referatului de evaluare  şi a notificărilor privind certificarea conformităţii 

şi   le-a transmis lunar, prin e-mail Serviciului Control în Sănătate Publică; 

-a gestionat zilnic, baza de date pentru toate documentaţiile / cererile solicitanţilor şi  

soluţionarea  lor  în programul  e-guvernare al Ministerului Sănătăţii; 
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- a  răspuns la adrese / cereri ale solicitanţilor; 

- a înregistrat 1995 dosare , din care: 

        -Autorizaţii sanitare în baza declaraţiei pe proprie răspundere -88 ; 

        -Autorizaţii sanitare în baza referatului de  evaluare – 162, din care 1 refuz; 

        -Vize anuale      - 53  ; 

        -Notificări - Certificarea conformităţii – 781 , din care  7 refuzuri  ;  

        -Notificări - Asistenţă de specialitate -   644, din care 67  proiecte cu fonduri europene; 

         -Anulări Autorizaţii sanitare  de funcţionare  - 128   ; 

  -Notificări - Negaţii pentru proiecte / activităţi care nu fac obiectul evaluării condiţiilor de 

igienă-139. 

 

           În cursul anului 2020, având în vedere contextul epidemiologic actual, 

personalul  din Compartimentul Avize / Autorizări a respectat normele sanitare în vigoare , a 

fost implicat  în următoarele activități specifice de prevenire și combatere a infecției cu 

Covid-19 : 

- primirea documentațiilor în vederea autorizării obiectivelor s-a efectuat on-line; 

-  înregistrarea adreselor, cererilor referitoare la informații despre Covid – 19 ; 

- înregistrarea / copierea / expedierea prin e-mail a  declarațiilor pe proprie raspundere a 

cetățenilor  care au intrat în țară prin punctele de frontieră medicilor de familie din alte județe 

ale țării; 

-  consilierea telefonică a persoanelor izolate la domiciliu, etc.  
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X. RESURSE UMANE 

 

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; 

- 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: macheta privind stabilirea impactului financiar,  salarizarea personalului 

din sistemul sanitar, acordarea de sporuri pentru anii 2020 – 2021, macheta privind 

statul de funcții pentru toate unitățile sanitare cu paturi, situaţia privind numărul de 

posturi aprobate/ocupate/vacante pe categorii de personal și specialitati medicale, 

situaţia privind acordarea stimulentului de risc, pentru personalul din sănătate implicat 

direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților 

infectați cu COVID-19, influenţe financiare, etc.; 

- 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: 

12 rapoarte lunare- S1-Ancheta asupra câștigurilor salariale privind numărul de 

posturi ocupate și fondul de salarii realizat  

4  rapoarte trimestriale – LV- Ancheta locurilor de muncă vacante; 

- au fost elaborate răspunsuri la solicitările din teritoriu pe domeniul specific, precum şi la 

memorii,  interpelări. 

 

B. Activităţi de personal şi managementul funcţiei publice 

- au fost întocmite statele de funcţii ale unităţii şi documentaţia/corespondenţa către 

Ministerul Sănătăţii   referitoare la modificarea statului de funcţii, transformarea 

structurii posturilor, suplimentarea posturilor; s-au întreprins demersurile pentru 

asigurarea personalului suplimentar  necesar pentru gestionarea efectelor pandemiei cu 

SARS-Cov-2 la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş; 

- au fost  organizate  3 proceduri de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante fără 
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concurs, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 

şi combaterea efectelor pandemiei -33 dosare depuse; 

- au fost întocmite  contracte de muncă pentru 22 noi angajaţi pe durată determinată, 

perioada stării de alertă, acte adiţionale, dosare personale; 

- a fost identificat personalul  pentru delegare în unitate în scopul  desfăşurării tuturor 

activităţilor/atribuţiilor/responsabilităţilor determinate de infecţia cu noul coronavirus 

SARS-CoV-2, au fost întocmite  adresele de solicitare de personal către spitale,  

Primăria Municipiului Tg Mureş, notele de fundamentare şi solicitările pentru eliberarea 

Ordinelor Instituţiei Prefectului- Judeţul Mureş; 

- a fost identificat personalul  necesar în vederea detaşării, au fost întocmite  adresele, note 

de fundamentare şi solicitările pentru eliberarea Ordinelor Instituţiei Prefectului- Judeţul 

Mureş, dispoziţiile de detaşare; 

- au fost  intreprinse lunar demersurile pentru  detaşarea personalului  către unităţile sanitare 

care au înregistrat deficit de personal în asigurarea asistenţei medicale pentru pacienţii 

diagnosticaţi cu COVID-19 (Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Tg Mureş-Unitate Suport 

COVID-19, Spital Clinic Judeţean Mures, Spital Municipal Sighişoara, Spital 

Municipal” Dr. Gh. Marinescu” Târnăveni, Spital Municipal “Dr. E. Nicoară” Reghin, 

Spital Orăşenesc “Dr. Valer Russu” Luduş); 

     -  au fost transmise unităţilor sanitare solicitări pentru identificarea şi detaşarea 

 personalului medico-sanitar, a fost transmisă documentaţia către Centrul Judeţean de 

 Conducere şi Coordonare a Intervenţiei  Mureş, Centrul Naţional de Conducere şi 

 Coordonare a Intervenţiei, au fost comunicate ordinele de detaşare către unităţile 

 sanitare pentru punerea în aplicare ( aproximativ 70 ordine detaşare, 600 detaşări);       

- au fost întocmite 102 contracte de voluntariat, 102 fişe de voluntariat, 12 acte adiţionale la 

contractele de voluntariat; 

- s-au elaborat şi supus aprobării dispoziţiile privind  eliberarea/încetarea, suspendarea, 

promovarea, 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 acordarea şi modificarea drepturilor 

salariale (salarii, gradaţii, sporuri) în conformitate cu prevederile legislative, pentru tot 

personalul aparatului propriu; 

- au fost analizate, stabilite criteriile pentru acordarea stimulentului de risc în conformitate 
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cu prevederile O.U.G. nr.43/2020 şi a fost întocmită documentaţia pentru acordarea 

stimulentului de risc (dispoziţii,  state de plată, ordonanţări de plată, viramente bancare); 

-  au fost calculate, actualizate, acordate lunar drepturile salariale, au fost întocmite 

ordonanţările de plată pentru cheltuielile de personal, au fost întocmite şi transmise 

declaraţiile fiscale pentru transmiterea datelor privind veniturile salariale pentru  

personalul plătit din fonduri publice şi raportările privind acordarea drepturilor salariale:  

lunar, Declaraţia 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul 

pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;  

 raport L 153-Raportare personal instituții publice; 

întocmire 12  dosare cu documentaţia pentru  recuperarea sumelor  aferente  

concediilor medicale de la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de 

Sănătate;  

-    s-au întocmit lunar statele de plată pentru salarii şi calculat în baza actelor normative şi 

cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2020; 

-   au fost calculate şi actualizate drepturile salariale, au fost centralizate şi verificate 

pontajele cu cererile de concedii de odihnă sau fără plată, cu concediile medicale ( 191 

concedii medicale), au fost înregistrate periodic în baza de date, pe baza documentelor 

legale primite, toate reţinerile salariale al angajatilor; 

-    s-a întocmit centralizatoarele statelor de plată,  defalcat pe articole bugetare  pentru 

Biroul contabilitate şi au fost   întocmite ordonanţările pentru plata cheltuielilor de 

personal; 

-     s-a întocmit monitorizarea lunară a cheltuielilor de personal, defalcat pentru funcţionari 

publici şi personal contractual, şi monitorizarea cheltuielilor suplimentare datorate  

plăţilor suplimentare generate de pandemia cu SARS-CoV-2 pe articole bugetare (12 

documente); 

-     s-au întocmit lunar cererile de finanţare pentru plata salariilor, pe articole bugetare; 

-     s-a întocmit monitorizarea lunară/trimestrială a posturilor, defalcat pentru funcţionari 

       publici şi personal contractual; 

      -     au fost  importate şi transmise lunar catre bănci fisierele cu drepturile salariale  ale 

             angajaţilor pentru efectuarea viramentelor pe card; 

     -      s-a asigurat transparenţa  veniturilor salariale conform prevederilor Legii-cadru 

       nr.153/2017 privind  salarizarea personalului din fonduri publice la data de 31.03.2020         

       şi  30.09.2020. 
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-  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 exercitarea 

cu caracter temporar a funcţiilor de conducere vacante; 

- s-a asigurat secretariatul  şi participarea în comisiile de concurs/selecţie şi în  comisiile 

de soluţionare a contestaţiilor la examenele/ /selecţia pentru ocuparea posturilor 

vacante/ temporar vacante, examenelor de promovare în grad profesional din unitate; 

- a fost întocmit Planul  de formare profesională  a funcţionarilor publici şi a personalului 

contractual şi Raportul anual privind  formarea profesională a personalului; 

      -    s-a actualizat şi transmis în termenele prevăzute de lege registrele  de evidenţă 

 electronică REVISAL pentru personalul contractual din cadrul unităţii; 

- 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 (4  dosare 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;  

- s-a  asigurat consilierea etică a funcţionarilor publici  de către funcţionarul public 

desemnat consilier de etică; 

- s-a organizat un concurs de promovare în grad profesional pentru personalul contractual; 

- s-au pregătit fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi s-a asigurat 

consultanţă cu privire la acţiunea de evaluare a performanţelor profesionale 
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individuale ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual din aparatul propriu; 

- 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; 

- au fost înregistrate şi verificate  un număr de  55 dosare şi au fost  întocmite şi eliberate 

55 avize   de prelungire a activităţii peste vârsta legală de pensionare în relaţie 

contractuală cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureş; 

- s-a asigurat reprezentarea Direcţiei de Sănătate Publică Mureş în comisiile constituite  

conform H.G. nr. 140/2018 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 2018 – 2019, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

C. Managementul  pregătirii medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor prin rezidenţiat, 

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 aproximativ 2000 

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 15 

noiembrie 2020  care au ales centrul universitar de pregătire Tg Mureş, sens în care s-

au  întocmit  comunicări către: 

unităţile sanitare de încadrare, 

coordonatorii de rezidenţiat (78 adrese); 

- au fost eliberate  adresele pentru rotaţia  în stagiu a  rezidenţilor pe loc/post, cu pregătire 

în centrul universitar Tg Mureş ( aproximativ 7000 rotaţii în stagii);  

- au fost eliberate adeverinţele  de confirmare în rezidenţiat pentru rezidenţii seria 

noiembrie 2020 ( aproximativ 688); 

- au fost întocmite 1112 adrese de îndrumare metodologică pentru rezidenţi,  au fost 

comunicate către spitale  şi introduse în baza de date 210 echivalări de stagii din 

străinătate sau din rezidenţiatele anterioare; 
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- au fost introduse în Registrul Rezidenţilor  1417 note pentru rezidenţi; 

- 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, adeverinţe calitate 

de îndrumător/coordonator; 

- s-a realizat corespondenţa cu Ministerul Sănătăţii şi spitalele din judeţul Mureş privind 

întreruperi/prelungiri de rezidenţiat (133 rezidenţi), recunoaşteri de stagii, renunţări la 

calitatea de rezident (8 cazuri), schimbări de specialitate, ieşirea din starea de 

incompatibilitate şi alte  situaţii particulare privind rezidenţii; 

    -    a fost transmisă documentaţia şi eliberate adrese către spitalele angajatoare pentru    

 echivalarea stagiilor efectuate în străinătate  pentru 25  rezidenți;  

     -     au fost întocmite dosare şi transmise către Ministerul Sănătăţii, ulterior eliberate 

            adrese de  schimbare a specialităţii  pentru 22 medici rezidenți; 

      -     au fost eliberate carnetele de rezident ( aproximativ 750 carnete); 

- 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 

2020 şi noiembrie 2020 în centrul universitar Tg Mureş; 

- în centrul universitar Tg Mureş se  află în pregătire un număr de aproximativ 70 

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 adeverinţelor 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 2020 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 
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concursuri şi examene publicat de Ministerul Sănătăţii; 

- 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 metodologiile de 

organizare şi desfăşurare a examenelor emise de Ministerul Sănătăţii (total 

dosare 923);   

- candidaţii înscrişi au fost înregistraţi în  modulele informatice/aplicaţiile 

Ministerului Sănătăţii pentru fiecare sesiune de examen la termenul stabilit 

(923 dosare) şi au fost transmise listele candidaţilor către Ministerul Sănătăţii;   

- 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( prelucrare metodologii, cataloage, procese-

verbale);  

- s-a verificat documentaţia de examen  la finalizarea fiecărei sesiuni de examen; 

- s-a transmis Ministerului Sănătăţii  documentaţia finală  pentru eliberarea 

ordinelor de confirmare/atestatelor de studii complementare; 

Sesiunea Denumire examen/concurs Număr 

dosare 

preluate 

Număr 

comisii de 

examen 

Număr candidaţi 

care au susţinut 

examen în centrul 

universitar Tg. 

Mureş  

19 martie 2020 Examen de obţinere a titlului de medic, 

medic dentist, respectiv farmacist 

specialist 

13 - Sesiune amânată 

6 iulie 2020 Examen pentru  obţinerea gradului de 

primar-medici/medici dentişti şi 

farmacisti 

119 21 182 

15 iulie 2020 Exam de obţinere a titlului/gradului de 

biolog, chimist/biochimist specialist sau 

principal 

 2 8 

12 septembrie 2020 Examen pentru obţinerea titlului de 

medic specialist ATI, simultan cu 

examenul EDA 

14 1 17 

23 septembrie 2020 Examen de obţinere a titlului de medic, 

medic dentist, respectiv farmacist 

specialist 

103 27 207 

Septembrie-

octombrie 2020 
Sesiune transfer rezidenţi 5   

5 noiembrie 2020 Examen pentru obţinerea de atestate de 

studii complementare pentru medici, 

medici dentişti şi farmacişti 

 7 124 
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15 noiembrie 2020 
 

Concurs naţional de rezidentiat 674   

 

- 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-au primit/verificat dosarele pentru eliberarea  documentelor de recunoaştere a 

calificărilor profesionale în Uniunea Europeană pentru medici, medici dentişti, 

farmacişti,  fiziokinetoterapeuţi şi s-a transmis documentaţia către Ministerul Sănătăţii 

(80 dosare); 

- 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 neclasificate, pregătirea populaţiei 

pentru apărare 

- actualizarea  certificatelor şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate; 

- actualizarea evidenţei pregătirii personalului cu atribuţii pe linia informaţiilor clasificate; 

- evidenţa documentelor clasificate şi neclasificate primite - 588 documente înregistrate; 

- transmitere documente prin poşta specială-304 plicuri; 

- au fost înregistrare/eliberate 165 certificate medic specialist/primar şi atestate studii 

complementare; 

- situaţii şi informaţii solicitate de structura teritorială Mureş pentru probleme speciale; 

- actualizare documente de mobilizare solicitate de STPS Mureş; 

- actualizare/întocmire documente pe linie de protecţie civilă, protocoale de cooperare în 

domeniul situaţiilor de urgenţă; 

- comunicare cu structurile superioare pe linie de mobilizarea economiei naţionale. 

E. Activitate registratură 

      - 16837 documente înregistrate în anul 2020; 

      - expedieri postale -748 plicuri/182 borderouri; 

      - expedieri curier- 115 plicuri. 
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F. Registrul unic al cabinetelor medicale 

  - unităţi medico-sanitare fără personalitate juridică: înfiinţare CMI / radiere CMI/              

suspendare activitate/schimbare sediu profesional CMI - 41 dosare; 

    -  unităţi  medico-sanitare cu personalitatea juridică: înfiinţare SRL/ radiere SRL/ înfiinţare    

punct de lucru/completare obiect de activitate/ schimbare sediu profesional SRL- 51 dosare; 

     - unităţi medico-sanitare  cu activităţi conexe actului medical- 2 dosare. 

 

  

G.   În   domeniul IT 

     - întreținere/dezvoltare aplicații online (PHP, CSS, JavaScript, JQuery, Ajax), baze de date               

 (MySql);  

    -  întreținere, realizare rețele LAN;  

    -  întreținere/configurare conturi e-mail instituție;  

    -  întreținere/securizare/administrare website instituție;  

    -  întreținere/depanare/instalări/troubleshooting calculatoare/imprimante instituție;  

    -  scripting VBA, basic, google docs;  

    -  întreținere backup-uri date NAS;  

    -  instalări/update-uri sisteme operare (Linux/Windows); 

    -  help desk angajați instituție. 
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XI. COMPARTIMENT JURIDIC 

 

Nr.dosare privind litigiile pe rolul instanţelor judecătoreşti în care DIRECȚIA DE 

SĂNĂTATE PUBLICĂ Mureş este parte -36  

Sentinţe pronunţate în favoarea DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ -9 

Căi de atac formulate de DSPMureş -4 

Căi de atac formulate împortiva  DSPMureş -6 

Soluţionare contestaţii/plângeri prealabile împotriva actelor administrative - 3 

Nr.puneri în executare a hotarârilor judecătoreşti definitive prin care s-au dispus măsuri de 

siguranţă (internare medicală sau obligare la tratament medical) şi control judiciar -16 

Nr.puneri în executare hotărâri judecătoreşti definitive privind persoanele de punere sub 

interdicţie-36 

Întocmire şi redactare dispoziţii pentru compartimentele instituţiei-60  

Verificarea dosarelor cu documentaţia pentru înregistrarea cabinetelor organizate în 

conformitate cu prev. OG nr.124/1998-51 

Nr. contracte vizate juridic-96 

Nr. acte adiţionale la contracte, vizate juridic-1835 

Protocoale/ Parteneriate incheiate DSPMureş-5 
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XII. STATISTICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ  

 

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;  

-colaborare cu structurile responsabile pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile 

şi netransmisibile în realizarea rapoartelor periodice. 

- organizarea  sistemul de evidenţă primară şi raportarea statistică sanitară la nivelul 

cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare a unităţilor sanitare;  

- verificarea datele raportate cu evidenţele primare şi centralizatoare;  

- centralizarea dărilor de seamă de la nivelul judeţului şi centralizatoarele de activitate şi 

morbiditate trimestriale şi anuale;  

- codificarea cauzelor de deces, în conformitate cu obligaţiile Ministerului Sănătăţii, în 

buletinele de deces şi de nou-născut mort, conform legislaţiei de stare civilă a populaţiei;  

- codificarea fişelor 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;  

- centralizarea, verificarea şi transmiterea 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;  

- transmiterea conform reglementărilor în vigoare datele statistice specifice solicitate de 

Institutul Naţional de Sănătate Publică şi/sau structurilor sale regionale;  

- evidenţa şi raportearea mişcarii personalului medical pe unităţi, specialităţi medicale, sex şi 

vârstă şi actualizează permanent registrul naţional;  

- 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. 

 

In anul 2019 la nivelul judetului Mures au fost calculati urmatorii indicatori,prin regularizarea 

datelor la nivel de tara: 
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Indicator Tara Jud.Mures 

Ind.natalitate(nasc.vii la 1000 loc) 8.5 9.2 

Ind.fertilitate(nasc.vii la 1000 femei de 15-49 ani) 35.3 38.5 

Rata avorturi(avorturi la 1000 nasc.vii) 11.7 12.3 

Nr.gravide nou luate in evidenta 109210 4084 

Gravide nou dep.la %0 femei fertile 25.4 34.6 

Gravide cu risc la % gravide nou depistate 9.4 6.6 

Ind.mortalitate(nr.decese la 1000 loc.) 11.7 12.3 

Spor natural -3.2 -3.1 

Ind.mortalitate infantila(decese sub un an la 1000 nascuti vii) 6.1 8.9 

Ind.mortalitate fetala tardiva(nasc.morti la 100nasc.vii +morti) 3.3 4.2 

Ind.decese prin complicatii ale sarcinii,nasterii si lauziei 

(decese prin complicatii SNLla 100 nasc.vii) 

0.11 0.18 

Durata medie a vietii(ani) 75.99 75.76 

Durata medie a vietii-masculin 72.48 72.03 

Durata medie a vietii-feminin 79.56 79.70 

Incidenta TBC(cazuri noi la 100000 loc.) 48.2 38.0 

Incidenta TBCla copii 0-14 ani(cazuri noi la 100000 loc.) 12.8 18 

Incid.prin sifilis(idem) 3.1 5.8 

Incid.infectii gonococice(idem) 0.2 0.2 

Incid.dizenterie bacilara(idem) 0.6 3.2 

Icid.hepatita virala(total) 19.0 134.8 

Incid.hepatita virala tip A 17.8 134.4 

Incid.hepatita virala tip B 0.5 0.2 

Incid.hepatita virala tip C 0.1 0.2 

Incid.rubeola 0.05 0.19 

Incid.rujeola 20.1 5.1 

Incid.scarlatina 9.0 12.4 

Incid.tuse convulsiva 0.6 0.4 

Incid.varicela 176.3 279.3 

Incid.boala Lyme 2.57 0.94 

Incid.virus West-Nile 0.35 0.37 

Infectii nozocomiale,indici la 100 externari 0.64 0.72 

Nr.consultatii pe un locuitor 4.0 4.6 

Nr.tratamente pe un locuitor 0.9 2.2 

Nr consultatii in unitate de tip ambulatorii si spitale/loc. 1.1 1.3 

Nr.internati la 100 loc. 22.0 22.6 

Om zile spit.contabile la 100 loc. 155.5 167.4 

Utilizarea paturilor(om zile spit.cont./media paturilor) 237.16 232.1 

Durata medie spitalizare(zile spit.cont./nr.bolnavi) 7.3 7.6 

Utilizarea Paturilor pe sectia interne 251.8 249.1 

Durata medie sp.pe sectia interne 5.2 4.1 

Utilizarea paturilor pe sectiile de chirurgie 231.7 223.1 

Durata medie spit.pe sectii chirurgie 4.2 4.6 

Utilizarea paturilor pe sectiile de obstetrica-ginecologie 185.2 173.1 

Durata medie de spit.pe sectii de obstetrica-ginecologie 3.1 4.2 

Utilizarea paturilor pe sectiile de pediatrie 190.8 197.1 

Durata medie de spitalizare pe sectiile de pediatrie 4.1 4.6 
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Utilizarea paturilor pe sectiile de neurologie 257.2 256.4 

Durata medie spitalizare pe sectiile de neurologie 6.2 7.0 

Utilizarea paturilor pe sectiile de psihiatrie 295.0 304.8 

Durata medie sp.pe sectiile de psihiatrie 19.2 24.1 

Utilizarea paturilor pe sectiile de pneumoftiziologie 231.3 227.1 

Durata medie spit.pe sectiile de pneumoftiziologie 12.9 6.9 

Utilizarea paturilor pe sectiile ORL 177.4 156.6 

Durata medie spit.pe sectii ORL 3.6 3.2 

Utilizarea paturilor pe sectiile oftalmologie 159.6 141.0 

Durata medie spit.la sectiile oftalmologie 3.1 1.4 

Nr.locuitori/medic 306 205 

Cheltuieli din spitale/pat 183108 203647 

Cheltuieli din spitale/bolnav 4275 3632 

Cheltuieli spitale/zi spitalizare 771 877 

Cheltuieli medicamente/pat 14356 16220 

Cheltuieli medicamente/bolnav 335 395 

Cheltuieli medicamente/zi 60 70 

Chelt.medicam.pe un pat-interne 19856 10994 

Chelt.medicam.pe un bolnav-interne 408 249 

Chelt.medicam.pe o zi spitalizare-interne 79 44 

Chelt.medicam.pe un pat-chirurgie 9807 14053 

Chelt.medicam.pe un bolnav-chirurgie 177 291 

Chelt.medicam.pe o zi spitalizare-chirurgie 42 63 

Chelt.medicam.pe un pat-OG 3627 3276 

Chelt.medicam.pe un bolnav-OG 61 63 

Chelt.medicam.pe o zi spitalizare-OG 20 19 

Chelt.medicam.pe un pat-pediatrie 10128 2298 

Chelt.medicam.pe un bolnav-pediatrie 216 54 

Chelt.medicam.pe o zi spitalizare-pediatrie 53 12 

Ind.investigatii laborator pe un locuitor 6.69 9.20 

Investig.lab.urban(% din total) 65.32% 68.78% 

Invest.lab.rural(% din total) 34.68% 31.22% 

Investig.labor.in Spital -urban 55.32% 62.22% 

Investig.labor.in Spital -rural 29.89% 28.30% 

Invest.labor.in ambulator-urban 10.00% 6.56% 

Invest.labor.in ambulator-rural 4.79% 2.92% 

 

 

 

Date demografice pe anul 2020(provizorii): 

 Total Urban Rural 

Nascuti vii 5284 2348 2936 

Decese 8019 3867 4152 
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Spor natural 

 

An 1980 1990 2000 2010 2018 2019* 

Spor natural 7.3 2.8 -0.3 -1.7 -2.1 -3.1 
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Ap.cardio-

circulator Tumori Ap.respirator Covid Ap.digestiv Traumatisme Alte 

3896 1435 730 700 352 288 618 
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XIII ECONOMICO-ADMINISTRATIV   

 

 BUGET, FINANCIAR-CONTABILITATE 

 

         În vederea derulării activităţilor economico-administrative, Direcţia de Sănătate Publică 

Mureş, dispune de trei structuri funcţionale, cu un număr de 12 salariaţi, care îndeplineşte 

atribuţiile specifice, organizat după cum urmează: 

- Birou buget, finanţe-contabilitate; 

- Serviciu administrativ şi mentenanţă; 

- Compartimentul achiziţii publice. 

Activitatea Biroul buget, finanţe-contabilitate s-a concretizat în asigurarea cadrului 

economico-financiar, cu urmatoarele rezultate: 

 

 Execuţia totală a creditelor bugetare alocate de la bugetul de stat:  95.37%,  

din care: 

 Asigurarea cheltuielilor necesare funcţionării institutiei:   99.64%  

 Asigurarea cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu:  98.84%; 

 Programe naţionale de sănătate derulate în cadrul DSP Mureş:  70.15% 

 Cheltuieli active fixe DSP Mureș     99.72% 

 Asigurarea finanţării pentru plata unor cheltuieli de natura cheltuielilor de 

personal sau, după caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri şi servicii pentru 

cabinetele cuprinse în structura organizatorică a spitalului public din reţeaua 

autorităţilor administraţiei publice locale    99.35% 

 Asigurarea finanţării pentru plata 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 de învăţământ 99.67% 

 Asigurarea finanţării unităţii medico-sociale Deda, acţiunilor de sănătate 100% 

 Asigurarea finanţării programelor naţionale de sănătate derulate de către unităţile 

sanitare subordonate autorităţilor publice locale   76.52% 

 Asigurarea finanţării cheltuielilor de personal pentru asistenţi comunitari  şi 
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mediatori sanitari:        99.65%; 

 Asigurarea finanţării cheltuielilor de capital, de natura lucărilor de  

construcţii, reparaţi capitale, achiziţionare aparatură şi echipamente medicale, achiziţionate de 

către unităţile sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale: 100% 

- Transferuri către bugete locale pentru cheltuieli de carantină  100% 

 

 Execuţia bugetului de cheltuieli din venituri proprii:    

 60.71%; 

1. Realizarea investiţiilor proprii propuse:     14.52%; 

2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru buna funcţionar   70.58% 

3. Asigurarea cheltuielilor de personal din venitur proprii   

 33.33% 

4. Asigurarea gestionării patrimoniului. 

 

 Realizarea veniturilor        79.25% 

 

  Realizarea într-un procent atât de redus a veniturilor proprii ale instituției în anul 2020, 

s-a datorat situației epidemiologice, declanșate prin declararea de către Organizația Mondială 

a Sănătății, drept pandemie, infecția cu noul coronavirus SARS-COV-2, la data de 11 martie 

2020.  Acest fapt a dus, și în România, la declararea în perioada 15 martie – 15 mai 2020, a 

stării de urgență, ceea ce a determinat reducerea sau chiar încetarea activității unor entități, 

precum și instituirea unor măsuri de siguranță în ceea ce privește atât limitarea accesului în 

incinta instituției cât și a deplasărilor efectuate de către personalul propriu, în vederea 

efectuării unor determinări generatoare de venituri. 

 Astfel, comparând veniturile realizate în  în perioada 15 martie – 15 mai 2020 cu 

aceeași perioadă din ultimii 3 ani, situația se prezintă după cum urmează: 

 

Perioada 15 martie – 15 mai 

Anul 2017 2018 2019 2020 

Venituri încasate 187,239 165,573 157,774 50,317 
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EXECUŢIA CHELTUIELILOR BUGETULUI DE STAT 

 În anul 2020, Direcţia de Sănătate Publică Mureş a beneficiat de credite alocate de la 

bugetul de stat, structura, gradul de execuţie, precum şi ponderea fiecărei categorii de 

cheltuieli fiind prezentată mai jos: 
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Denumirea indicatorilor 

Credite 

bugetare 

aprobate 

Plăţi 

Procent 

realizare 

execuţie 
 

Ponderea 

plăți di otal 

buget 

CHELTUIELI CU BUNURI SI 

SERVICII – APARAT PROPRIU 244.000 243.116 99,64% 0,23% 

CHELTUIELI DE PERSONAL 

APARAT PROPRIU 9.810.000 9.696.169 98,84% 9,29% 

FINANȚARE PROGRAME DE 

SĂNĂTATE DIN CADRUL DSP 4.315.000 2.763.450 64,04% 2,65% 

FINANȚARE TRATAMENT ÎN 

STRĂINĂTATE 1.018.000 977.780 96,05% 0,94% 

SUME AFERENTE PERSOANE CU 

HANDICAP NEÎNCADRATE 89.000 87.462 98,27% 0,08% 

CHELTUIELI ACTIVE FIXE 

APARAT PROPRIU DSP  320.000 319.093 99,72% 0,31% 

FINANȚARE ACȚIUNI DE 

SĂNĂTATE UNIT.SANITARE AAPL 46.687.000 46.383.380 99,35% 44,45% 

FINANȚARE CABINETE MEDICALE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 10.407.000 10.372.929 99.67% 9.94% 

FINANȚARE PROGRAME DE 

SĂNĂTATE UNIT.SANITARE AAPL 12.762.000 9.765.500 76.52% 9.36% 

FINANȚARE STIMULENT DE RISC 

UNIT.SANITARE AAPL 601.000 600.000 99.83% 0.58% 

TRANSFERURI ASISTENTA 

COMUNITARA 4.404.000 4.388.594 99.65% 4.21% 

TRANSFERURI UAMS DEDA 408.000 408.000 100% 0.39% 

TRANSFERURI CĂTRE BUGET 

LOCAL CHELTUIELI CARANTINĂ 8.336.000 8.335.724 100% 7.99% 

TRANSFERURI DE CAPITAL DE LA 

BUGET DE STAT CĂTRE AAPL 10.000.000 9.999.875 100% 9.58% 

BUGET DE STAT TOTAL 109.401.000 104.341.071 95,37% 100,00% 
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TRANSFERURI ŞI ALTE ACŢIUNI DE SĂNĂTATE  

 

 Finanţarea acţiunilor de sănătate şi a sumelor alocate prin transfer de la bugetul 

Ministerului Sănătăţii au fost efectuate conform solicitării unităţilor sanitare cu paturi, 

respectiv pentru cabinetele medicale din unităţile de învăţămînt, conform solicitărilor 

autorităţilor administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor contractelor de finanţare 

încheiate, destinaţia sumelor alocate fiind prezentată, detaliat, în tabelele de mai jos. 

 

A. Unităţi sanitare cu paturi   

                                                        lei 

Spital Clinic 

Județean 

Mureş 

Spital 

Municipal 

Sighişoara 

Spital 

Municipal 

Reghin 

Spital 

Municipal 

Târnăveni 

Spital 

Orăşenesc 

Luduş 

TOTAL 

42.433.380 825.000 1.570.000 693.000 862.000 46.383.380 

   Sumele finantate, în baza contractelor încheiate, sunt destinate finanţării unor acţiuni 

de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei publice locale, respectiv 

drepturi salariale aferente medicilor rezidenţi şi personalului de specialitate medico-sanitar 

din cabinetele de planing familial, LSM, TBC, boli infecţioase.      

      

 

B. Cabinete medicale din unităţile de învăţământ  

 

UAT 

Tg.Mureş 

UAT 

Sighişoara 

UAT 

Reghin 

UAT 

Târnăveni 

UAT 

Luduş 

UAT 

Gurghiu 

UAT 

Iernut 

TOTAL 

6.964.934 1.165.872 1.054.233 561.037 480.590 73.920 72.343 10.372.929 

Sumele finanţate, în baza contractelor încheiate, sunt destinate finanţării unor acţiuni 

de sănătate, respectiv a asigurarea drepturilor salariale ale personalului de specialitate medico-

sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele medicale din unităţile de învăţământ în 

reţeaua administraţiei publice locale.      
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C. Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 

 

Categoria de transfer Credite 

aprobate 

Plăţi Procent realizare 

execuţie 

Transferuri din bugetul de stat către 

bugetele locale pentru finanţarea sănătăţii 

(asistenţi comunitari şi mediatori sanitari) 

 

4.404.000 

 

4.388.564 99,65% 

Transferuri din bugetul de stat catre 

bugetele locale pentru finanţarea unităţilor 

de asistenţă medico- sociale 

408.000 408.000 100,00% 

 Creditele bugetare aprobate au fost aproape integral utilizate, conform destinaţiei 

reglementate de legislaţia în vigoare. În  anul 2020 au beneficiat de finanţare un numar de 48 

asistenţi comunitari în 32 localităţi şi un numar de 30 mediatori comunitari în 23 localităţi ale 

judeţului Mureş cu numar sporit de populatie rromă. 

 

D.Transferuri de capital  

 

Transferuri de capital Credite 

aprobate 
Plăţi 

Procent realizare 

execuţie 

Consiliul Judeţean Mureş, pentru: 

   - Spital Clinic Judeţean Mureș 
10.000.000 9.999.875  100% 

   Creditele bugetare aprobate cu destinaţia “Transferuri de capital, au fost 

alocate în baza contractelor încheiate, între Direcţia de Sănătate Publică Mureş şi 

reprezentanţii legali ai ordonatorului principal de credite, conform prevederilor legale în 

vigoare.  

  

E.PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE 

              În anul 2020, conform OMS 377/2017, Direcţia de Sănătate Publică Mureş a avut 

alocat pentru programe de sănătate, din bugetul de stat, suma de 17.077.000 lei, programe 

derulate atât la nivelul instituţiei cât şi la nivelul  unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua 

administraţiei publice locale. În baza documentelor justificative s-a  primit finanţare  în 

valoarea de 12.528.949 lei, rezultând o execuţie de 73,37 %. 
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Categoria programului naţional de 

sănătate 

Credite 

aprobate 

Plaţi 

efectuate 

Procent 

realizare 

execuţie % 

Programe naţionale de sănătate 

derulate la nivelul  unităţilor sanitare 

cu paturi din cadrul administraţiei 

publice locale 

12.762.000 9.765.500 76.52% 

Programe naţionale de sănătate 

derulate la nivelul Direcţiei de 

Sănătate Publică Mureş 

4.315.000 2.763.450 64.04% 

TOTAL: 17.077.000 12.528.950 73,37% 

  

 

 

EXECUŢIA CREDITELOR BUGETARE PENTRU FINANŢAREA PROGRAMELOR 

NAŢIONALE DE SĂNĂTATE  FINANŢATE DIN BUGETUL DE STAT 

 

 La nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, precum şi în cadrul unităţilor sanitare 

din reţeaua administraţiei publice locale, se derulează o serie de programe naţionale de 

sănătate, finanţate din bugetul de stat al Ministerului Sănătăţii. 

 Derularea și finanțarea acestora sunt realizate în confomitate cu prevederile Ordinului 

ministrului sănătății nr.377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a 

programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018 (conform art. II din 

O.M.S. nr. 2179/2020, în vigoare de la 24 decembrie 2020, termenul de aplicare a OMS 

nr.377/2017, a fost prelungit până la data de 31 martie 2021). 

 În cadrul instituţiei, acestea se derulează în cadrul structurilor de specialitate care fac 

parte din departamentul de supraveghere în sănătate publică. 

  Execuţia programelor naţionale de sănătate derulate la nivelul Direcţiei de Sănătate 

Publică Mureş, finanţate din bugetul de stat, prin Ministerul Sănătăţii, se prezintă la 

31.12.2020, după cum urmează: 
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Denumire program/ subprogram 

Credite 

bugetare 

aprobate 

2020 

Credite 

bugetare 

finanţate 

2020 

Procent 

execuţie  

2020 % 

Credite 

angajate 

2020 

Procent  

sume 

angajate 

2020 

P.N.I.1.- Vaccinare 1750000 1372930 78.45% 1659625 94.84% 

P.N.I.2 - Supraveghere şi control boli 

transmibile prioritare – DSP 775000 655458 84.58% 767025 98.97% 

P.N.I.2 - Supraveghere şi control boli 

transmibile prioritare – Testare RT-PCR 1200000 197400 16.45% 771800 64.32% 

P.N.I.3 - Supraveghere şi control  HIV 4000 3180 79.50% 3180 79.50% 

P.N.II-Monitorizare a factorilor 

determinanţi din mediul de viaţă 75000 58045 77.39% 71883 95.84% 

P.N.IV.1-Privind bolile netransmisibile- 

screening CCU 144000 129978 90.26% 143009 99.31% 

P.N.IV.3.3 -Subprogramul fertilizare in 

vitro 340000 320000 94.12% 340000 100.00% 

P.N.V -Evaluarea şi promovarea sănătăţii 17000 16475 96.91% 16475 96.91% 

PN.VI-SUBPROGRAMUL DE NUTRIŢIE 

ŞI SĂNĂTATE A COPILULUI - 

Intervenţia 1. profilaxia distrofiei la copiii 

cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu 

beneficiază de lapte matern prin 

administrare de lapte praf; 10000 9984 99.84% 9984 99.84% 

TOTAL 4315000 2763450 64.04% 3782981 87.67% 

                                                                                                                                                      

 Valoarea redusă aferentă plăţilor aferente programelor derulate în cadrul Direcţiei de 

Sănătate Publică Mureş, se explică după cum urmează: 

 - în cadrul Programului naţional de vaccinare – I.1,  se datorează atât depunerii, în 

continuare, de către medicii vaccinatori a facturilor cu servicii de vaccinare efectuate în cursul 

lunii lunii noiembrie 2020, precum şi faptului că activitatea de vaccinare antigripală a 

continuat şi în cursul lunii decembrie 2020, ambele activităţi desfăşurându-se, continuu, şi 

după data de 25 noiembrie 2020,  dată la care au fost transmise ultimele cereri de finanţare cu 

plata în anul 2020.  

 - o situaţie similară s-a constatat şi în cadrul Programului naţional de boli transmisibile 

– I.2 (care include și cheltuielile aferente activității de supraveghere și control COVID - 19) , 

în condiţiile continuării tuturor măsurilor și activităților pe care le implică atribuțiile specifice 

ale instituției nostre, la nivelul judeţului Mureş, în contexul acțiunilor concertate împotriva 
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virusului SARS-COV-2 și după data de 25 noiembrie 2020, dată la care au fost transmise 

ultimele solicitări de finanțare, evidențiate în anul 2020 ca și plăți efectuate. 

Astfel, valoarea angajamentelor bugetare aferente programelor naţionale de 

sănătate derulate în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, au fost mai mari decât plățile 

efectuate, diferența dintre acestea urmând să fie finanţate din bugetul anului 2021, în baza 

angajamentelor încheiate până la finele anului 2020.  

În consecinţă, raportat la valoarea sumelor angajate, creditele bugetare aprobate 

au fost utilizate, prin angajare, în proporţie de 87.67 %. 

EXECUŢIA CREDITELOR BUGETARE DIN VENITURI PROPRII  

 Bugetul aprobat al Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, cu finanţare din venituri 

proprii a fost în valoare de 935.000 lei, cu următoarele destinaţii şi grad de execuţie: 

 

   

Categoria de cheltuială 

Valoare 

credite 

aprobate 

Valoare 

plăţi Procent execuţie 

CHELTUIELI DE PERSONAL 150000 50000 33.33% 

BUNURI SI SERVICII 720000 508174 70.58% 

CHELTUIELI DE CAPITAL 65000 9440 14.52% 

TOTAL: 935000 567614 60.71% 
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 Direcţia de Sănătate Publică Mureş a realizat în  anul 2020 un volum de venituri de 

741.000  lei, realizate, în mare parte, din activităţi specifice efectuate în conformitate cu: 

 - Ordinul ministrului sănătăţii nr.208/2012 privind aprobarea Listei tarifelor pentru 

prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică 

judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică; 

 - Ordinul ministrului sănătăţii nr.1030/2009 privind aprobarea procedurilor de 

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

funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei; 

 - Ordinul ministrului sănătăţii nr.1225/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru 

organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă. 

            

 Evidenţele contabile sintetice şi analitice sunt organizate în conformitate cu 

prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi a Regulamentului de aplicare, a Ordonanţei 

Guvernului nr. 22/1996 de modificare a Legii contabilităţii. 

      Este organizată activitatea de control financiar preventiv potrivit 

OUG.2332/30.08.2017, neexistând refuzuri de viză CFP. 

 A fost respectat Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 1792/2002, pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

înstituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 

legale. 

  

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI 

 La finele anului  2020 s-a efectuat inventarierea patrimoniului în conformitate cu 

OMFP nr.2.861/2009.  

 În urma finalizarii activităţii de inventariere, a fost stabilită situaţia reală a tuturor 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în vederea întocmirii 

situaţiilor financiare anuale astfel încat să ofere o imagine fidelă  a poziţiei financiare şi a 

performanţelor instituţiei. 
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ACTIVITĂȚI SPECIFICE COVID - 19 

  Datorită contextului epidemiologic care a impus Direcției de Sănătate Publică Mureș 

efectuarea unor atribuții suplimentare noi și activitatea Biroului buget, financiar-contabil s-a 

aflat într-o permanentă dinamică, adaptându-se noilor atribuții specifice reglementate de 

actele normative adoptate în anul 2020. 

 Astfel, au fost încheiate contracte cu reprezentații autorităților administrației publice 

locale din localitățile pe raza cărora au fost identificate spații destinate carantinării populației, 

conform H.G.nr.201/2020, respectiv în localitățile: Târgu Mureș, Sighișoara, Reghin, Luduș, 

Sovata, Acățari, Corunca, Șăulia, Ungheni. 

 În baza contractelor încheiate, au fost decontate cheltuieli privind carantinarea 

persoanelor eligibile, în conformitate cu prevederile art.1, alin.(5) din H.G.nr.201/2020: 

 a) persoane stabilite prin Metodologia de supraveghere a COVID - 19, elaborată de 

Institutul Naţional de Sănătate Publică    – 6.117.240 lei; 

 b) personal medico - sanitar confirmat COVID - 19 care nu necesită internarea sau 

personal medico - sanitar care interacţionează cu pacienţi şi care optează pentru o formă de 

cazare în afara domiciliului după programul de lucru -  2.032.702 lei. 

  

 De asemenea, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății 

nr.725/2020 ,  au fost decontate cheltuieli efectuate de autoritățile administrației publice 

locale pentru asigurarea unei alocaţii de hrană în cuantum de 30 lei/zi, TVA inclus, care 

acoperă cheltuieli pentru apă şi alimente,  ca măsură de sprijinire a persoanelor vulnerabile 

care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID – 

19, în valoare de 187.780 lei. 

 Fondurile necesare pentru decontarea acestor cheltuieli au fost asigurate prin transfer 

din bugetul Ministerului Sănătăţii, lunar, pe baza unui borderou centralizator al documentelor 

justificative aferente, transmis de către Direcția de Sănătate Publică Mureș, la solicitarea 

autorităţilor administraţiei publice locale, în baza documentelor justificative. 

  

 În conformitae cu prevederile O.U.G.nr.78/2020, s-a aprobat punerea la dispoziţia 

autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele 

defavorizate de pe raza unităţilor administrativ – teritoriale. Astfel, Direcția de Sănătate 

Publciă Mureș, a solicitat tuturor primăriilor de pe raza județulu Mureș, tabele nominale cu 

persoanele eligibile, necesarul astfel întocmit fiind comunicat Ministerului Sănătății. 
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 Urmare centralizării, la nivelul județului Mureș, au rezultat un număr de 68.983  

beneficiari, un număr de 3.449.150 măsti de protecție fiind recepționate și distribuite celor 

102 unități administrativ-teritoriale, pe bază de proces - verbal de predare – primire, activitate 

desfășurată de către structurile financiar-contabile în colaborare cu cea administrativă. 

  

II COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE 

 

        În decursul anului 2020 la Compartimentul achiziţii publice s-au derulat 

activităţi de realizare a Anexei privind achiziţiile directe, aprobate de către conducerea 

instituţiei. 

  În ultima luna a anului 2019 a fost elaborată Anexa privind achiziţii directe 

pentru anul 2020, estimată pe baza  necesităţilor şi priorităţtilor identificate la nivelul 

instituţiei, în funcţie de creditele bugetare aprobate pentru toate sursele de finanţare. 

  De asemenea a fost elaborată Strategia anuală de achiziţie publică pentru anul 

2020. 

  Dupa aprobarea bugetului s-a definitivat Anexa privind achiziţii directe în 

funcţie de creditele bugetare aprobate, toate achiziţiile preconizate. 

  În anul 2020 au fost încheiate un numar  de 42 contracte de achiziţii publice de 

servicii, lucrari şi produse cu o valoare totala de 1096668 lei, dup cum urmează: 

 31 contracte servicii în valoare de  509311.07 lei 

 2 contracte de lucrări în valoare de  54791 lei  

 9 contracte de  achiziţie produse în valoare de  517031.41 lei. 

 

  Achiziţiile directe având ca şi angajament legal comanda, iniţiate prin 

intermediul Catalogului Electronic au fost în număr de 243, cu o valoare de 1106772.5 lei fără 

TVA. 

   Au fost efectuate achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii   

compartimentelor şi laboratoarelor din cadrul instituţiei, pentru derularea activităţii proprii cât 

şi pentru implementarea programele de sănătate din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică  

Mureş. 

  De asemenea, au fost asigurate, conform referatelor de necesitate din partea 

structurii de epidemiologie, necesarul de echipamente, materiale sanitare, reactivi, 

dezinfectanți, obiecte de inventar și alte consumabile necesare în activitățile desfășurate de 



Direcția de Sănătate Publică Mureș  Raport de activitate 2020 

 
150 

către Direcția de Sănătate Publică Mureș, necesare în acțiunile de prevenire, combatere și 

limitare a infectării cu virusul SARS-COV-2, conform metodologiilor elaborate de către 

Institutul Național de Sănătate Publică. 

  În  anul 2020 a fost încheiat un  contract subsecvent la acordul cadru încheiat 

de către Ministerul Sănătaţii pentru combustibil în valoare de 70326.24 lei. 

   În anul 2020, Direcția de Sănătate Publică Mureș a beneficiat de credite 

alocate de la bugetul de stat, pentru achiziționare de mașini/echipamente/aparatură în 

valoare de 320.000 lei. 

  Astfel, datorită contextului epidemiologic precum și a necesităților exprimate 

de către compartimentele de specialitate, au fost achiziționate: 

 sonometru, destinat determinării nivelului de zgomot ; 

 Linie Elisa completă (incubator, spălător și cititor plăci), destinat efectuării analizelor 

de laborator; 

 autoturisme destinate efectuării deplasărilor decătre compartimentele de specialitate; 

 imprimante,  destinate desfășurării activității în condiții corespunzatoare, necesitățile 

fiind impuse de derularea într-o dinamică permanentă a atribuțiilor instituției în 

supravegherea și controlul COVID-19. 

   

  De asemenea, din sumele prevăzute în buget cu finanțare din venituri 

proprii, la titlul ”Cheltuieli de capital”, Direcţia de Sănătate Publică  Mureş, a achiziționat 10 

licențe pentru sisteme de operare Microsoft Windows 10 Pro, în valoare de 10.000 lei. 

  Datorită contextului epidemiologic care a impus Direcției de Sănătate Publică 

Mureș efectuarea unor atribuții suplimentare noi și activitatea de achiziții s-a aflat într-o 

permanentă dinamică, în vederea asigurării necesarului de produse și servicii în vederea 

derulării acțiunilor specifice COVID-19, conform metodologiei elaborate de către Institutul 

Național de Sănătate Publică și legislației specifice adoptate în anul 2020. 

 

III. SERVICIUL ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE ŞI MENTENANŢĂ 

 Prin activitatea desfăşurată în cadrul Serviciului administrativ şi mentenanţă al 

Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, în cursul anului 2020 s-a asigurat: 

 Activităţi curente pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a activităţii Direcţiei 

De Sănătate Publică Mureş: 

organizarea activităţii de transport conform solicitării compartimentelor de specialitate, 
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întocmirea planificării săptămânale a deplasărilor  şi supunerea spre aprobare; 

întocmirea delegaţiilor în vederea deplasării în teren a angajaţilor, conform planificării 

săptămânale aprobat; 

verificarea şi calculul foilor de parcurs a conducătorilor auto, precum şi monitorizarea   

utilizării cardurilor de combustibil; 

întocmirea fişelor de activitate zilnică ( FAZ), pentru fiecare autoturism; 

efectuarea asigurărilor de răspundere civilă auto obligatorie (RCA), verificări tehnice 

obligatorii la termene (ITP); 

aprovizionarea instituţiei cu materiale consumabile; 

asigurarea verificărilor metrologice şi etalonărilor pentru aparatura din laboratoarele şi 

compartimentele de specialitate ale instituţiei; 

asigurarea verificării cazanelor şi a recipientelor sub presiune; 

asigurarea verificării şi reparaţiilor aferente instalaţiilor de încălzire termică; 

întocmirea referatelor de necesitate în vederea achiziţionării serviciilor necesare bunei 

desfăşurări a activităţii instituţiei;  

verificarea/înlocuirea stingătoarelor de incendii la nivelul tuturor structurilor funcţionale din 

cadrul instituţiei; 

intocmirea documentaţiei în vederea disponibilizării, cu titlu gratuit, conform legislaţiei în 

vigoare, a unui autoturism din dotarea instituţiei şi a unei case de bani; 

 

II.REPARAŢII CURENTE 

 Datorită situației epidemiologice din cursul anului 2020, lucrările de reparații curente 

au fost limitate atât datorită măsurilor de protecție a personalului și a regulilor de distanțare 

sociale, cât și datorită faptului că, nivelul veniturilor realizate de către Direcția de Sănătate 

Publică Mureș în primele luni ale anului, nu a permis angajarea unor lucrări de o mai mare 

amploare.  

 Astfel, au fost efectuate lucrări de reparație și recondiționare a ferestrelor exterioare, 

situate la parterul imobilului de pe str.Gheorghe Doja nr.34, precum și alte intervenții de mici 

reparații și igienizare. 

 Activitatea specifică COVID-19 a instituției s-a desfășurat în perioada martie – 

august 2020 în clădirea Grupului Școlar ”Avram Iancu”Târgu Mureș  iar din septembrie și 

până în prezent, în clădirile internatului din cadrul Colegiului Economic ”Transilvania”. 

Pentru a se putea desfășura activitatea în condițiile impuse de atribuțiile specifice ( 
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introducere date, monitorizare, întocmire decizii de carantinare și izolare, listarea acestora, 

efectuarea anchetelor epidemiologice, etc.) au fost necesare reparații efectuate la instalația de 

energie electrică, precum și a sistemului de iluminat al încăperilor. 

 În contextul epidemiologic actual, au fost efectuate, periodic, dezinfecții ale spațiilor 

în care își desfășoară activitatea angajații instituției, au fost instalate dozatoare cu 

dezinfectanți de mâini, fiind de asemenea, asigurate echipamentele de protecție. 

   De asemenea, activitatea de transport a Direcției de Sănătate Publică Mureș a fost 

adaptată la contextul epidemiologic existent pe parcursul întregului an 2020, conducătorii 

auto fiind implicați în aproape toate activitățile legate de prevenirea, combaterea și limitarea 

infectării cu virusul SARS-COV-2, activități desfășurate atât pe raza județului Mureș, cât și 

extrajudețean. 

 Astfel, intrajudețean au fost efectuate următoarele activități: 

 transportul personalului propriu pentru recoltare probe de la persoane conform 

metodologiei INSP; 

 transport personal propriu la aeroportul internațional pentru efetuarea triajului 

epidemiologic; 

 transport personal propriu la verificarea centrelor de carantină 

instituționalizată; 

 transport personal propriu la centrele de carantină pentru eliberarea avizelor 

epidemiologice; 

 transport probe COVID-19 la laboratoare din județ în vederea prelucrării 

acestora: 

 transport personal propriu pentru verificarea condițiilor igienico-sanitare și 

circuitelor funcționale în laboratoarele de testare din cadrul unităților sanitare; 

 alte activități de transport personal pentru desfășurarea unor activități conform 

metodologiei INSP cât și a actelor normative specifice perioadei stării de 

urgență și a stării de alertă. 

 De asemenea, au fost efectuate un număr de aproximativ 77 deplasări extrajudețene, 

după cum urmează: 

 33 deplasări pentru transport probe COVID-19 în următoarele localități: 

  - Cluj – Napoca – 19 deplasări: 

  - Bistrița – 7 deplasări; 

  - Miercurea – Ciuc – 6 deplasări; 
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  - București – 1 deplasare. 

  24 deplasări pentru transport probe necroptice Institutul Național 

”Cantacuzino” București; 

  6 deplasări pentru transport materiale sanitare de la UNIFARM București, 

conform repartiției Ministerului Sănătății; 

 2 deplasări pentru transport personal propriu pentru efectuarea activității de 

control încrucișat, urmare dispzițiilor Ministerului Sănătății, la Focșani; 

 4 deplasări pentru transport rețete psihotrope de la Imprimeria Română, 

București; 

 3 deplasări pentru transport aparatură medicală în vederea etalonării la 

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară 

„Horia Hulubei”, București; 

 3 deplasări la unități sanitare din județul Bistrița – Năsăud, pentru transport 

personal propriu Laborator igiena radiațiilor – activitate curentă; 

 1 deplasare la Judecătoria Toplița, pentru transport compartiment juridic – 

reprezentare în instanță; 

 1 deplasare la Oradea, respectiv D.S.P.Bihor, pentru transport vaccin – transfer 

cu titlu gratuit. 

  Au fost efectuate, de asemenea, alte lucrări/deplasări/intervenţii de urgenţă în 

vederea asgurării desfăşurării în bune condiţii a activităţii instituţiei, conform atribuţiilor 

specifice precum și a atribuțiilor suplimentare generate de contextul epidemiologic existent 

pe parcursul anului 2020, conform metodologiei INSP și a actelor normative specifice 

perioadei stării de urgență și a stării de alertă. 
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XIV. COMISIE EXAMEN IGIENĂ 

  

În anul 2020, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr.1225/2003 cu modificările și 

completările ulterioare „privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea 

instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă”, în 

cadrul Comisiei de Examen Igienă a Direcției de Sănătate Publică Mureș conform Art.7 (2), 

un asistent medical principal a avut funcția de secretar; nr. total participanţi  = 5.577;      

nr. total declaraţi admişi = 5.358; 

 

 


