
 

 

1 

 

 

 

 
 

Direcția de Sănătate Publică a 

județului Hunedoara 

 

RAPORT DE 
ACTIVITATE 

2020 



 

 

2 

 

 

Nr. 3.533/11.03.2021                                                                 

 

 

 

Activitatea din anul 2020 a  Direcției de Sănătate Publică  a județului Hunedoara 

s-a desfășurat în concordanta cu Planul de activitate profesionala pe anul 2020 și cu 

Programele Naționale ale MS  (Hotărârea de Guvern nr. 155/2017, Ord. MS nr.377/2017 

cu completările ulterioare), Ord.MS nr. 1078/2010, Ord.MS nr.1030/2009 și legislația 

sanitara specifica. Populația stabila a județului Hunedoara este de 418.565 persoane, 

din care 214.584 femei (51.3 %).  In municipii și orașe trăiesc 313,9 mii persoane, 

reprezentând 75.0 % din totalul populației stabile.  (www.recensamantromania.ro)  

Obiectivele stabilite în planul de acțiuni pentru anul 2020 la nivelul Direcției de 

Sănătate Publică  a județului Hunedoara au fost îndeplinite în proporție de 100%  la 

termenele stabilite conform planului de acțiuni pe anul 2020, cu excepția cazurilor când 

modificările legislative au impus alte termene. Ca o analiză a execuției bugetare pentru 

programele naționale de sănătate publică derulate la nivelul județului Hunedoara și 

finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, comparativ pe anul 2019 cu anul 2020, 

putem remarca că, în anul 2020 a fost o finanțare mai mare cu 64,139 % comparativ cu 

anul 2019, datorita unor PNSP care au fost finanțate mai mult în anul 2020, în special 

pentru Programul național de boli transmisibile pentru activitatea de supraveghere și 

control infecției cu virusul COVID 19 și de testare RT-PCR. 

În anul 2020 nu s-au întâmpinat probleme în ceea ce privește aprovizionarea cu 

medicamente pentru pacienții înscriși în programele naționale de sănătate.  

 

In planul de activitate pentru anul 2020 s-au avut în vedere următoarele obiective: 

 

A. Îmbunătățirea sănătății publice la nivelul județului Hunedoara prin realizarea 

programelor naționale: 

PN I - Programul național de imunizare: Subprogramul de vaccinări obligatorii; 

Subprogramul de vaccinări opționale pentru grupele de risc; Programul național de 

supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare; Programul național de 

prevenire, supraveghere și control al infecției HIV; Programul național de prevenire, 

http://www.recensamantromania.ro/
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supraveghere și control al tuberculozei; Programul național de supraveghere și control al 

infecțiilor nosocomiale și monitorizare a utilizării antibioticelor și a antibioticorezistenței; 

Programul National II Sănătatea în relație cu mediul; 

PN IV Programul național de depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;  

Programul National V Promovare a sănătății și educație pentru sănătate;  

Programul National VI îmbunătățirea sănătății materne, neonatale și a copiilor. 

  

 B. Supravegherea de la nivelul județului Hunedoara a serviciilor de sănătate: 

• sistemul de servicii de asistență comunitară de bază destinate grupurilor 
vulnerabile în județul Hunedoara 

• creșterea eficacității și diversificarea serviciilor de asistență medicală primară 

• consolidarea calității și eficacității serviciilor furnizate în ambalatorul de 
specialitate 

• creșterea gradului de siguranță a populației prin consolidarea sistemului integrat 
de urgență și asigurarea accesibilității la asistența medicala de urgență adecvată în 
mod echitabil  

• creșterea accesului la servicii de reabilitare, recuperare, paliative și de îngrijiri pe 
termen lung 
 

Membrii desemnați din partea Direcției de Sanatate Publica în cadrul consiliilor de 

administrație ale unităților sanitare cu paturi au participat la întâlnirile acestora:  se 

dezbat problemele cu care se confrunta unitățile sanitare, situația economica a unității, 

atragerea de personal medical calificat, propuneri de îmbunătățire a accesului populației 

la servicii de asistenta medicala, eficientizarea activității unității, analiza indicatorilor de 

activitate, creșterea gradului de satisfacție . 

 

C. Întărirea colaborării intersectoriale (Sănătate în toate Politicile): prin realizarea de 

colaborări protocoale de parteneriat  intre instituțiile din județ și DSP județ Hunedoara.  

Începând din luna februarie 2020, întreg colectivul DSP jud. Hunedoara a fost 

cooptat și în activitățile prioritare legate de contextul epidemiologic generat de infecția 

SARS-CoV-2 (asigurarea, prin rotație, a permanentei în Call Center, înregistrarea și 

informarea persoanelor izolate în platforma COVSTAT, întocmirea înștiințărilor de izolare 

la domiciliu, conform Anexei nr.2 la Hotărârea nr.6 a CJSU Hunedoara din 08.03.2020 și 

trimiterea acestora persoanelor izolate, răspunsuri la solicitările primite prin e-mail 

referitoare la: derogare ieșire din izolare, confirmare persoane izolate la domiciliu 

pt.Inspectoratul Județean de Jandarmi, respectarea regulilor de igiena privind epidemia 

cu CORONAVIRUS solicitate și de instituții publice, ajutor social solicitat de către 
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persoanele izolate la domiciliu de la primăria de pe raza localității de care aparțin; 

întocmire și introducere anchete epidemiologice pentru pacienții confirmați pozitivi 

SARS-CoV2 în platforma CoronaForms, emitere decizii de izolare/carantinare și 

expedierea acestora către medicii de familie, respectiv pacienți/carantinați, derogări 

pentru ieșirea temporara sau definitiva din izolare/carantinare). 

 

           Modul de realizare a obiectivelor din planul de activitate pentru anul 2020 este 

următorul – pe fiecare departament/ compartiment: 

 

 DEPARTAMENTUL SUPRAVEGHERE IN SĂNĂTATE PUBLICA  

 

 COMPARTIMENT  SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL BOLILOR TRANSMISIBILE 

 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE IMUNIZARE  

 

Asigurarea transportului, preluarea, depozitarea și distribuția vaccinurilor către 

furnizorii de servicii medicale.  

Realizarea catagrafiilor, estimarea cantităților de vaccinuri necesare pentru 

imunizarea copiilor și utilizarea cu eficientă a vaccinurilor solicitate și repartizate.  

Asigurarea funcționării sistemului de supraveghere a reacțiilor adverse postvaccinale 

indezirabile. Nu au fost declarate reacții adverse postvaccinale indezirabile în anul 2020 

comparativ cu anul 2019 când  a fost declarata o reacție adversa postvaccinala 

indezirabile care a fost ulterior infirmata. 

S-a continuat pana în luna august 2020 campania de vaccinare suplimentara ROR la 

copiii 9 luni-9 ani inițiata în cursul anului 2019, în cadrul măsurilor inițiate de Ministerul 

Sănătății pentru limitarea epidemiei de rujeolă. În cursul anului au fost  vaccinați ROR 

4599 copii, inclusiv restanțieri recuperați la vaccinare. 

S-a desfășurat acțiunea de estimare a acoperirii vaccinale cu toate tipurile de vaccin, 

la nivelul cabinetelor tuturor medicilor de familie. Au fost verificați, în două etape, 

februarie și august, toți copiii născuți în lunile iulie 2018 și iulie 2019, 219 respectiv 196 

copii din mediul urban și rural. Procentele de acoperire vaccinală au fost cuprinse între 

56,66 și 95,18 % pentru diversele tipuri de vaccin. Motivele pentru care vaccinarea nu a 

fost completă: contraindicațiile medicale, refuzul părinților și neprezentarea la vaccinare, 

plecați în străinătate.  
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S-au organizat instructaje cu medicii de familie și asistenții, pe probleme legate de 

vaccinare, Registru Electronic de Vaccinări, asigurarea lanțului de frig, creșterea 

acoperirii vaccinale.  

S-au efectuat vizite la cabinetele medicilor de familie în scopul de a verifica 

efectuarea catagrafiilor corecte, înregistrarea corectă a vaccinărilor, întocmirea corectă 

a raportărilor, etc. 

Am participat la instruirile organizate de Centrul Național de Supraveghere și Control 

a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sănătate Publică precum și de 

Centrul Regional de Sănătate Publică Timișoara, pe probleme legate de Programul 

național de vaccinare. 

- Maternitățile și cea mai mare parte a medicilor de familie au introdus în Registrul 

Electronic National de Vaccinări datele de vaccinare ale copiilor. Compartimentul 

Epidemiologie verifică și validează aceste înregistrări oferă consultanta și remediază 

erorile. 

- Conform Ord. 377/2017, pe baza contractelor încheiate cu medicii de familie pentru 

distribuirea vaccinurilor cuprinse în Programul National de Imunizare, s-au decontat 

serviciile de imunizare cu 27 lei/doză, respectiv 13 lei/doză, aceasta ducând la creșterea 

interesului medicilor de familie pentru imunizări . 

Ministerul Sănătății a repartizat pentru sezonul de gripă 2019-2020 : 31.380 doze de 

vaccin gripal iar pana la finele anului 2019 au fost administrate în totalitate dozele de 

vaccin la persoanele eligibile la vaccinare . Grupele la risc stabilite prin metodologie sunt 

: persoane cu vârsta cuprinsă între 6 luni–64 ani cu afecțiuni medicale cronice pulmonare, 

cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, obezitate, 

astm sau HIV; gravide; medici, cadre sanitare medii și personal auxiliar, atât din spitale, 

cât și din unitățile sanitare ambulatorii, inclusiv salariați ai instituțiilor de ocrotire (copii 

sau bătrâni) și ai unităților de bolnavi cronici; persoane, adulți și copii, rezidente în 

instituții de ocrotire socială, precum și persoane care acordă asistenta medicală, socială 

și îngrijiri la domiciliul persoanelor la risc înalt; toate persoanele cu vârsta 65 de ani).  

Pentru sezonul de gripa 2020-2021 au fost repartizate 47888 doze de vaccin gripal, 

pana la sfârșitul anului fiind administrate 39158 de doze la persoanele eligibile prin 

vaccinare. 
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2. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL AL BOLILOR TRANSMISIBILE 

PRIORITARE 

 

Se urmărește depistarea precoce și asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor 

transmisibile în vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora. Se 

asigură de DSP jud Hunedoara supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în 

reglementările legale în vigoare prin culegerea, validarea, analiza, interpretarea și 

raportarea datelor epidemiologice în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

pentru aprobarea fișei unice de raportare a bolilor transmisibile și metodologiile specifice 

de supraveghere elaborate de CNSBT; Au fost validate fișele unice de raportare și 

introduse în registrul electronic de boli transmisibile. Au fost recoltate probe biologice 

care au fost analizate în laboratorul propriu al DSP. S-au respectat metodologiile de 

supraveghere a bolilor transmisibile. Pentru stabilirea diagnosticului, probele ce nu au 

putut fi lucrate la DSP au fost trimise fie la CRSP Timișoara, fie la  I. Cantacuzino București. 

Contracții de scarlatină au fost investigați în laboratorul DSP. S-a efectuat dezinfecție 

în colectivitățile școlare unde au fost identificate cazurile de boală transmisibilă, s-a 

efectuat educație sanitară, după caz și vaccinarea. 

DSP asigură intervenția rapidă în focarele de TBC cu minimum 3 cazuri din colectivități 

/comunități la risc, în 48 de ore de la primirea informației împreună cu rețeaua  de 

rețeaua.  

 

 

 

TBC  2019 2020 

Cazuri noi 191 26 

Cazuri 

readmise 

26 30 
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Supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare 

(culegerea, validarea, analiza, interpretarea și raportarea datelor epidemiologice în 

conformitate cu HG 589/2007 și metodologiile specifice de supraveghere, la ISP 

regional). Instituirea și aplicarea măsurilor de prevenire și control a focarului de boală 

transmisibilă, efectuarea investigației epidemiologice, depistarea contactelor / 

populației la risc, recoltarea probelor biologice, efectuarea tratamentului profilactic, 

conform metodologiilor specifice de supraveghere a bolilor infecțioase, efectuarea 

dezinfecției în colaborare cu rețeaua de asistență primară și raportarea acestora. 

Laboratorul propriu al DSP asigură testarea serologică gratuită a gravidelor, în 

vederea depistării infecției luetice; DSP efectuează investigația epidemiologică pentru 

cazurile suspecte de sifilis congenital la nou - născutul viu, în colaborare cu medicul 

specialist dermatovenerolog și cu medicul de familie; DSP efectuează testele serologice 

pentru depistarea cazurilor de sifilis congenital. 

Evolutia cazurilor noi de TBC
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  2018 2019 2020 

SIFILIS 4 10  din care 1 

sifilis congenital 

4 

GONOREE 0 1 1 

 

 

În 2020 au fost situații de urgenta, provocate de calamități naturale (ploi 

torențiale), în localitatea Vata de jos, Lupeni, Uricani, Aninoasa. S-au distribuit substanțe 

dezinfectante, vaccin hepatitic A tip pediatric, vaccine diftero – titanic. Supravegherea 

colectivităților de către medicii de familie din localități și au fost raportate 2 cazuri de 

scarlatina : 1 pacient de 5 ani, din Deva - s-a stabilit diagnosticul de scarlatina în luna 

ianuarie, s-au recoltat exudate faringiene contactilor din colectivitatea Grădinița- Liceu 

Decebal, pentru depistarea purtătorilor de streptococ beta hemolitic grup A și 1 pacient 

de 6 ani, din Deva - s-a stabilit diagnosticul de scarlatina în luna februarie, s-au recoltat 

exudate faringiene contactilor din colectivitatea Clasa - pregătitoare, Liceu Pedagogic 

Deva, pentru depistarea purtătorilor de streptococ beta hemolitic grup A. 

Au fost depistate, supravegheate, investigate și raportate următoarele focare  

pentru cazuri de boli transmisibile considerate probleme de sănătate publică, - corona- 

virus (91 focare): 

Nr focare noi/ trim I = 3 

Focar- Spital de Urgenta Petroșani – personal medico- sanitar a venit în contact cu 

un caz pozitiv de Covid -19 (C. M care a călătorit în Italia). Debut în  Secția de 

neurologie a fost inchisa, personalul testat, izolat și monitorizat. 

Focar- Spital de Urgenta Deva - debut 25. 03. 2020. Spital carantinat în 29. 03 2020. 

Ancheta epidemiologica în desfasurare. 

Focar- Spital Orastie  - Personal medico- sanitar a venit în contact cu pacienti 

pozitivi cu coronavirus. Personalul testat , izolat, monitorizat. 

Trim II 

Nr focare ramase din  trim I = 3 

Focar- Spital de Urgenta Petroșani – personal medico- sanitar a venit în contact cu 

un caz pozitiv de Covid -19 (C. M care a calatorit în Italia). Debut în  Sectia de 

neurologie a fost inchisa, personalul testat, izolat și monitorizat. 
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Focar- Spital de Urgenta Deva - debut 25. 03. 2020. Spital carantinat în 29. 03 2020. 

Ancheta epidemiologica în desfasurare. 

Focar- Spital Orastie  - Personal medico- sanitar a venit în contact cu pacienti 

pozitivi cu coronavirus. Personalul testat , izolat, monitorizat. 

Focare trim II 

Localitatea Brad- Serviciul de Ambulanta- unitate medico- sociala, nr. Total de 

angajati 23, data deschideri focarului 09. 05. 2020, nr totol pozitivi 7. Focar inchis în 

04. 06. 2020. 

Hunedoara- Succes Conf. SRL- unitate de productie, nr. Total angajati 115, data 

deschiderii 05. 05. 2020, nr. total pozitivi 14. Focar inchis în 04. 06. 2020. 

Calan- SC.Uniotex. SRL, nr.total angajati 71, deschis în 12.05.2020, nr. Total pozitivi 

5. Focar inchis în 09. 06. 2020. 

Baia de Cris- Asistenta Medico- Sociala Baia de Cris, centru batrani, nr.total 

angajati, 54, Focar deschis în 06.04. 2020, Nr. total pozitivi 26. Carantinat 06.04. 2020- 

20.04.2020. Focar inchis în 10. 06. 2020  

Paclisa Centru de ingrijire și asistenta Paclisa, centru batrani. Nr.total angajati 278, 

focar deschis 20. 04. 2020,  Nr. Persoane pozitive 21. Focar inchis în 10. 06. 2020  

         CAMINUL DE BATRANI S.C. EXPRESO-ALIM-PATY S.R.L BACIA centru batrani.                          

Total angajati 13. Persoane pozitive10. Focar inchis în luna mai. 

       CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA BRANISCA centru – de batrani.Nr. total angajati 

46, deschis în data de 04.04. 2020.  Nr. total pozitivi 7. Focar inchis luna mai. 

        COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU VARSTNICI ORASTIE camin batrani, nr.total 

angajati 39, nr. total persoane pozitive 26. Focar inchis în luna mai. 

 Spital Municipal Hunedoar – Focar deschis în 30.03. 2020.  Nr. personal 

medico- sanitar depistat pozitiv 21 . Focar inchis în 19. 05. 2020.  

 Spital Municipal Brad- focar deschis în 09.04.2020, au fost pozitive 2 cadre medico- 

sanitare. Focar inchis în luna mai. 

 Spital Municipal Orastie – focar deschis 30. 03. 2020. Nr. Persoane pozitive 13. 

Focar inchis în 19.05. 2020. 

Focar- Spital de Urgenta Deva - debut 25. 03. 2020. Spital carantinat în 29. 03 2020. 

Nr. persoane pozitive 53. Focar inchis în 22. 04. 2020. 

SC.SEWS Romania- Deva – focar deschis în 22. 06. 2020. Nr. persoane pozitive 12 

și un sofer pe firma de transport muncitori. Focar în evolutie. 

 SC. IMSAT.GRUP sediu Deva- focar deschis în 25.06.2020. Nr. persoane pozitive 4. 

Focar în evolutie. 

Focare/ trim III. 
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 Focare/ trim II ramase în evolutie – 1 

 SC. IMSAT GRUP sediu Deva- focar deschis în 25.06.2020. Nr. persoane pozitive 4. 

Focar inchis în 15.07.2020. Societatea executa lucrari la calea ferata Deva- Gurasada. 

 Biserica Crestina Betleem cu sediul în Hateg- focar deschis în 04.07.2020. Nr. 

persoane pozitive 33. Focar inchis în 25.08.2020. Nr. de persoane ce frecventeaza 

biserica 120. 

 Biserica Golgota din Municipiul Hunedoara- focar deschis în 20.07.2020. nr. 

persoane pozitive 18. nr. persoane ce frecventeaza biserica 600. Focar inchis în 25.08. 

2020. 

 Spitalul Municipal Hunedoara din Municipiul Hunedoara. focar deschis în 

09.07.2020. nr. persoane pozitive 22. nr. persoane angajate 850. Focar inchis în 25.08. 

2020. 

 FCC. Asaldi- Convensa- focar deschis în 04.08.2020. nr. persoane pozitive 6. nr. 

persoane angajate 186. Focar inchis în luna septembrie. 

 SC. Sintalex – Impex . SRL. focar deschis în 06.08.2020. nr. persoane pozitive 9. nr. 

persoane angajate 46. Focar inchis în 25.08. 2020. 

 Centrul de ingrijiri și asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Bretea Strei- 

focar deschis în 12.08.2020. nr. persoane pozitive 9. nr. persoane 50. Focar inchis în 

07.09. 2020. 

 Chimsport- Automotive. SA cu sediu în Orastie - focar deschis în 12. 08. 2020. nr. 

persoane pozitive 30. nr. persoane angajate 220. Focar inchis în 21.08. 2020. 

 Joyson- Safety System cu sediu în Ribita- focar deschis în 08.09.2020. nr. persoane 

pozitive 3. nr. persoane angajate 1200. Focar inchis în 21.09. 2020. 

 DSP. Hunedoara Deva - focar deschis în 26.08.2020. nr. persoane pozitive 6. nr. 

persoane angajate 106. Focar inchis în 21. 09. 2020. 

 Primaria Oras Petrila- focar deschis în 28.08.2020. nr. persoane pozitive 4 nr. 

persoane angajate 140. Focar în evolutie. 

 Spitalul Județean de Urgenta Deva- focar deschis în 04.09.2020. nr. persoane 

pozitive 4. nr. persoane angajate 1100. Focar în evolutie. 

 Banca Transilvania- sucursala în Municipiul Hunedoara. focar deschis în 

25.08.2020. nr. persoane pozitive 3. nr. persoane angajate 10. Focar inchis în luna 

septembrie. 

 AMU Maranata- cu sediu în Municipiu Hunedoara, focar deschis în 25.08.2020. nr. 

persoane pozitive 3. nr. persoane angajate 10. Focar inchis în 07.09. 2020. 

 Uzina Mecanica Orastie cu sediu în Orastie- focar deschis în 27.08.2020. nr. 

persoane pozitive 3. nr. persoane angajate 90. Focar inchis în luna septembrie. 
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 Parchetul de pe langa Judecatoria Deva- focar deschis în 09.09.2020. nr. persoane 

pozitive 3. nr. persoane angajate 53. Focar în evolutie. 

 Spital Municipal Lupeni - focar deschis în 15.09.2020. nr. persoane pozitive 6. nr. 

persoane angajate 260. Focar în evolutie. 

 Clasima Consult SRL. –Petroșani focar deschis în 23.09.2020. nr. persoane pozitive 

8. nr. persoane angajate 26. Focar în evolutie. 

Asociatia Bunicii Vaii Jiului- Petroșani (camin batrani)- focar deschis în 25.09. 2020. 

nr. persoane pozitive 75. nr. persoane angajate 113. Focar în evolutie. 

 

TRIM IV    focare ramase în evolutie din trim III- 5 

Focar SEWS – DEVA –ROMANIA- focar deschis în 07.10.2020. nr. persoane pozitive 

98. nr. total angajati 2500, focar inchis 14. 12. 2020.. 

Asociatia medico- sanitara Parintele Arsenie Boca Hunedoara focar deschis în 

04/10/2020. Persoane pozitive 4, efectuvul unității 111. Focar inchis. 

Spital de Urgenta  Petroșani sectia ATI  focar deschis în 04/10/2020. nr. persoane 

pozitive 14,  nr. persoane 64 sectia ATI. Focar inchis. 

Focar Club Sportiv Hunedoara grupa juniori – 11 pozitivi din 25 juniori a echipei de 

fotbal. Focar deschis în 12/10/2020. Focar inchis 30.10.2020. 

Focar Spital Municipal Hunedoara sectia neurologie  14 cazuri pozitive din 64 

angajati, focar deschis în 08/10/2020 . Focar inchis 06.11.2020. 

Focar Retea de  case familiale pentru copii cu dizabilitati Hunedoara - 4 cazuri 

pozitive , focar deschis în 10/10/2020. Inchis. 

CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI 

NR.2 PACLISA și NR.3 PACLISA deschis în 07.12.2020, pozitivi 55,  89 beneficiari, 61 

angajati. Inchis. 

Spital MUNICIPAL Orastie. Deschis în 07.12. 2020, 12 pozitivi din 263 angajati In 

evolutie 

Cia PAD BRANISCA deschis în 07. 12. 2020 , 5 pozitivi din 39 angajati, în evolutie. 

Spitalul de PSHIATRIE Zam , deschis în 11. 11. 2020  49 pozitivi din 186 angajati. 

Focar în evolutie. 

Sc Philips O RASTIE DESCHIS în 30.10. 2020 ,24 pozitivi din 1561 angajati. Focar 

deschis 

Besser ROMANIA SRL , deschis în 11.11.2020, 7 pozitivi din 202. Focar inchis în 

07.12.2020 

Macon SRL - Deva, deschis în 13.11.2020. 5 pozitivi din 250 angajati. Inchis în 

07.12.2020. 
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DGASPC casa de copii Vulcan  deschis în 27.11.2020. 17 pozitivi din 32, focar în 

evolutie. 

Asociatia bunicii Vaii Jiului Petroșani Daranesti deschis 27.11.2020, 27 pozitivi din 

38. Focar în evolutie. 

Cia Pad Petrila- deschis în 27.11.2020, 15 pozitivi din 75. Focar în evolutie 

Spital Municipal Hunedoara  deschis 03. 11. 2020, 47 pozitivi din 850 angajati. 

Focar în evolutie. 

Complex ENERGETIC MINTIA dschis în 21. 10. 2020, 26 pozitivi din 700 . Focar în 

evolutie. 

Acomin SA - deschis în 10/11/2020 , 5 pozitivi din 50. Inchis în 03.12.2020 

Complex energetic  sucursala  MINIERA Vulcan deschis în 18. 11. 2020 , 19 pozitivi 

din 669. Focar inchis. 

CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE Hunedoara, 

focar deschis în 14.12.2020 nr. cazuri pozitive 14 din 40 beneficiari, 30 angajati. 

ANAF Deva focar deschis în 14. 12. 2020, nr pozitivi 12 din 45 persoane.Focar în 

evolutie. 

S.C. KEY SAFETY SYSTEMS RO S.R.L Curtici, punct de lucru Ribita deschis în 24.10. 

2020 , 37 pozitivi din 942 angajati. Focar în evolutie. 

Consiliul Județean Hunedoara  deschis în 14.12.2020, pozitivi 7din 160 angajati. 

Focar în evolutie. 

Complex energetic  sucursala  MINIERA LUPENI deschis în 26.10.2020, pozitivi 21 

din 649 de angajati Focar inchis în 15. 12.2020 

CONFEZIONI ANDREA ROMANIA SRL Lupeni deschis in21.10.2020 pozitivi 45  

angajati 180. Focar inchis în 15.12.2020. 

CIA PAD Bretea Strei, deschis 03.12.2020 ,13 pozitivi din 50, angajati și beneficiari. 

Focar în evolutie 

SC DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE SRL punct de lucru  Hunedoara deschis în 

11.11.2020, pozitivi 18 din 840 angajati. Focar în evolutie. 

CEK BANC sucursala Deva deschis în 12.11.2020 pozitivi 6 din 37 angajati Focar 

inchis. 

Resedinta pentru seniori Hunedoara., deschis 25.11.2020 pozitivi 35, angajati și 

beneficiari 78. Focar inchis în 24.12.2020. 

Casa Judeteana  de Pensii Hunedoara deschis în 30.10.2020 pozitivi 5 angajati 64. 

Focar inchis în 02.11.2020 

Primaria Municipiului Hunedoara deschis 13.11.2020, pozitivi 26 din 700 angajati 

Focar inchis 15.12.2020 
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Focar IAAM Spital Județean de Urgenta Deva sectia chirurgie- 10 persoane 

pozitive, deschis în 23.11.2020. Focar în evolutie. 

Adapostul de Urgenta pe timp de noapte Hunedoara. Deschis în 16.12.2020 sunt 

12 cazuri pozitive din 18. 

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HUNEDOARA. Deschis în 

16.12.2020 sunt 5 pozitivi din 40. Focar în evolutie. 

Sanatoriul de rețeaua Brad, deschis 27.11.2020, 15 pozitivi din 82 de salariați. 

Focar inchis. 

Spitalul General CF Simeria focar deschis în 27.11.2020, pozitivi 3 din 126 angajati. 

Focar inchis. 

Asociatia Misionara Umanitara Glasul Penticostalilor, focar deschis în 09.11.2020, 

pozitivi 76 din 116. Focar inchis. 

Spital Județean de Urgenta Deva , focar deschis în 14.10. 2020, pozitivi 95 din 1170. 

Focar în evolutie. 

Arcelomittal Hunedoara focar deschis în 30.11.2020, pozitivi 4 din 570 angajati. 

Focar inchis. 

Sc. AVS. Prodtextil Srl. Deva, focar deschis în 03.11.2020, pozitivi 5 din 120.Focar 

inchis. 

 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “CETATE”-Lotului National de Junioare-Judo , 

deschis în 15.10.2020, pozitivi10, din 679. Focar inchis 02.11.2020. 

Spital Municipal Lupeni , deschis în 16.10. 2020, pozitivi 6 , din 260 de angajati. 

Focar inchis 

ASOCIATIA ZAMBIM COPIILOR NOSTRI deschis în 19 .10 2020, pozitivi 7 din 16 

copii. Focar inchis. 

SPITALUL MUNICIPAL HUNEDOARA-SECTIA CRONICI focar deschis în 23.10.2020 

pozitivi 36 din 53. Focar inchis. 

Primaria Municipiului Orastie focar deschis în 26.10.2020 , 6 persoane pozitive din 

58 angajati. Focar inchis. 

Spitalul Municipal Lupeni focar deschis în 16.10.2020, cazuri 6 pozitive din 260 

angajati. Inchis în 02.11.2020 

UNITATE MEDICO-SOCIALA PARINTELE ARSENIE BOCA HUNEDOARA. Focar deschis 

în 01.10.2020, 78 cazuri din 111. 

CLUBUL SPORTIV HUNEDOARA  SECTIA FOTBAL focar deschis în 19.10.2020, 

pozitivi 12 din 25 fotbalisti .Focar inchis în luna noiembrie. 

SPITAL MUNICIPAL HUNEDOARA.- SECTIA NEUROLOGIE  deschis  01. 10. 2020, 

pozitivi 14, din 67 angajati. Focar inchis. 
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ASOCIATIA EVANGHELISTICA SI DE CARITATE ISUS SPERANTA ROMANIEI-CASA 

BETANIA -hateg focar deschis în 27.10.2020, pozitivi 37 din 47. Focar inchis în luna 

noiembrie. 

SC TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRL – Lupeni focar deschis în 04, 11. 2020, 

cazuri pozitive 10 din 511 angajati. Focar inchis. 

La SOCIETATEA S.P.E.E.H Hidroelecrica S.A. In cadrul Sucursalei SC Hateg, centrala 

subterana CHE Retezat lucreaza 373 de angajati. Unitatea asigura productia de energie 

elecrica. Focar deschis în 05.11.2020. pozitivi 10. Focar inchis în 21.12.2020 

Casa Familiala pentru Copii cu Dizabilitati Hunedoara focar deschis in23.11.2020 

pozitivi18, din 66. Focar inchis. 

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE PUI , focar deschis în 21. 12. 2020. 

pozitivi 17 din 23 persoane. Focar în evolutie. 

Asociatia bunicii Vaii Jiului punct de lucru Daranesti, deschis în 27/11/2020, pozitivi 

28 persoane din 38. Focar în evolutie 

 

Supravegherea virozelor și a pneumoniilor se face conform metodologiei în perioada 

sezonieră (săptămâna 40 a anului în curs –săptămâna 20 a anului următor). 

 

 
 

 

Evolutia virozelor si a pneumoniilor in judetul Hunedoara-sezon 2019-2020
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Supraveghere și control al infectiilor  asociate asistentei medicale 

 

● Are ca obiectiv creșterea calitãtii serviciilor medicale în spitale prin îmbunãtãtirea 

managementului infectiilor asociate asistentei medicale : IAAM  (2020) = 213 - 

IAAM(2019) =180 /  IAAM (2018) = 155   

● Cresterea infectiilor asociate asistentei medicale se datoreazã introducerii sistemului 

de supraveghere a cazurilor de clostridium difficile.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Evolutia virozelor asi a pneumoniilor in judetul Hunedoara sezon 2020-2021
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3. PROGRAMUL NATIONAL DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL INFECTIEI HIV 

 

 Activitãţile desfãşurate sunt reducerea transmiterii materno-fetale a HIV prin 

asigurarea accesului femeilor gravide la testare cu consiliere și la aplicarea protocolului 

de prevenire a transmiterii verticale a infecTiei HIV, depistarea infecției HIV/SIDA în 

populatia generalã și în grupele de risc, cu consiliere pre și posttestare, asigurarea 

accesului la consiliere și testare HIV pentru persoanele cu comportamente la risc.  

In cursul anului 2016 au fost testate HIV: 1,515 de persoane (gravide, persoane la 

risc, testare voluntarã).In 2017 au fost testate HIV: 948 persoane persoane (gravide, 

persoane la risc, testare voluntara)In cursul anului 2018 au fost testate HIV: 1.247 de 

persoane (gravide, persoane la risc, testare voluntara).In cursul anului 2019 au fost 

testate HIV: 1,760 de persoane (gravide, persoane la risc, testare voluntara). 

In cursul anului 2020 au fost testate HIV: 1256 de persoane (gravide, persoane la 

risc, testare voluntara). 

Nu au existat cazuri ca pacienții sã rãmânã fãrã medicamente. 

   

HIV/SIDA 2016 2017 2018 2019 2020 

DEVA 49 50 50 55 64 

HUNEDOARA 25 26 25 31 30 

PETROŞANI 196 182 184 180 187 

Total 270 258 259 266 281 

 

 

Începând din luna februarie 2020, personalul a participat la în activitățile prioritare 

legate de contextul epidemiologic generat de infecția SARS-CoV-2 (asigurarea, prin 

rotație, a permanentei în Call Center, înregistrarea și informarea persoanelor izolate în 

platforma COVSTAT, întocmirea înștiințărilor de izolare la domiciliu, conform Anexei nr.2 

la Hotărârea nr.6 a CJSU Hunedoara din 08.03.2020 și trimiterea acestora persoanelor 

izolate, răspunsuri la solicitările primite prin e-mail referitoare la: derogare ieșire din 

izolare, confirmare persoane izolate la domiciliu pt.Inspectoratul Județean de Jandarmi, 

respectarea regulilor de igiena privind epidemia cu CORONAVIRUS solicitate și de 

instituții publice, ajutor social solicitat de către persoanele izolate la domiciliu de la 

primăria de pe raza localității de care aparțin; întocmire și introducere anchete 

epidemiologice pentru pacienții confirmați pozitivi SARS-CoV2 în platforma 
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CoronaForms, emitere decizii de izolare/carantinare și expedierea acestora către medicii 

de familie, respectiv pacienti/carantinati, derogari pentru iesirea temporara sau 

definitiva din izolare/carantinare). Personalul din Compartimentul de epidemiologie 

impreuna cu personalul din Laboratorul de diagnostic și investigare în sanatate publica a 

participat activ la activitățile de recoltare probe pentru depistarea infecției cu virus 

COVID 19; înregistrarea probelor ,trimiterea lor la Laboratoarele care realizeaza testarea 

RT-PCR ; cat și înregistrarea rezultatelor. Depistarea persoanelor  pozitive la covid- 19 și 

testarea persoanelor contact direct a cazurilor pozitive COVID-19:în anul 2020 au fost 

depistate pe teritoriul județului Hunedoara 11.718 persoane infectate cu noul 

coronavirus (COVID-19) din totalul de 636.201 de cazuri de la nivel national. 

 

 

COMPARTIMENTUL  EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIU 

 

COLECTIV-IGIENA MEDIULUI în cursul anului 2020 a urmãrit protejarea sănătății ți 

prevenirea îmbolnãvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viațã; Protejarea 

Sanatatii publice în relatie cu igiena apei Supravegherea calitãtii apei potabile distribuite 

în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mari. In anul  2020, în cadrul PN II- 

domeniul 1 au fost desfasurate activitati:  

1.1.1.1 Supravegherea calitătii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de 

aprovizionare mari :In cursul  anului 2020 în cadrul monitorizãrii de audit, au fost 

prelevate din statiile de tratare și din retelele de distributie a localitatilor aprovizionate 

în sistem centralizat din județul Hunedoara ,un numar de 2854  probe de apã potabilã 

(efectuandu-se 10210 nalize), la toţi producatorii și distribuitorii de apã potabilã în sistem 

centralizat.Nu au evoluat epidemii hidrice în cursul  anului 2020 în județul 

Hunedoara.Raportarea anuala  s-a efectuat  conform metodologiei. 

1.1.1.2 Evaluarea calității apei de imbaiere - Conform metodologiei  s-a trimis adresa  

către Centrul Regional de Sanatate Publica Timișoara privind datele de raportare 

(Directia de Sanatate Publica Hunedoara nu a identificat  în anul 2020 zone naturale de 

imbaiere ). 

1.1.1.3.Supravegherea  calității apei de fantana  și a apei arteziene de utilizare publica   

:Prelevarea și analizarea unui numar de 50 de fantani din zonele de locuit conform 

metodologiei și raportarea datelor  la CRSP Iasi  Nu au existat cazuri de 

methemoglobinemie acuta infantila. 

1.1.1.4.Monitorizarea apelor potabile imbuteliate  altele decat apele minerale naturale 

sau decat apele de izvor In cursul  anului 2020 fost recoltata o proba de apa (apa 
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imbuteliata pet 5l) de la S.C. Ape Minerale Băcâia S.R.L. localitatea Geoagiu, sat Băcâia, 

nr.1,care a fost  trimisa la CRSP Targu Mures  pentru  efectuarea unui control de calitate 

în vederea depistarii unei posibile contaminarii prin determinarea concentratiei de 

metale din sortimentele imbuteliate .Raportarea  s-a  efectuat  conform metodologiei. 

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

aprovizionare mici : Conform metodologiei s-au trimis ,prelevat și analizat 15 probe de 

apa din retelele de distributie din zonele de  aprovizionare mici .Raportarea  s-a efectuat  

conform metodologiei.  

1.1.2. Protejarea sanatatii publice în relatia cu sanatatea aerului 1.1.2.1.Evaluarea 

impactului asupra sanatatii a poluantilor din aerul ambiant în mediul urban Raport anual 

conform metodologiei. 

1.1.3 Protejarea sanatatii publice în relatie cu expunerea la contaminati chimici 1.1.3.1. . 

Supravegherea produselor cosmetice în relatie cu sanatatea umana In cursul  anului 2020 

au fost  recoltate 5 esantioane de produse cosmetice pentru determinarea 

contaminantilor microbiologici sau determinarea indicatorilor chimici , conform 

metologiei. 

1.1.3.2. Monitorizarea Intoxicatii accidentale cu CO-alcool-droguri-ciuperci  In judeţul 

Hunedoara, în cursul  anului 2020 , au fost înregistrate 14 cazuri de intoxicaţii acute 

accidentale cu monoxid de carbon, bauturi alcoolice, ciuperci sau alte produse care nu 

se incadreaza în categoria produselor chimice - au fost intocmite fise care au fost trimise 

la CRSP Iasi. 

1.1.3.3. Supravegherea produselor biocide  In cursul anului 2020 a  fost recoltata 

conform metodologiei o proba produs  HEXID   care a fost trimisa  spre analiza la  

laboratoarele din cadrul  DSP Ialomita și CRSP Iasi .1.1.4.Protejarea sanatatii publice în 

relatie cu igiena habitatului uman  Monitorizarea sistemului de gestionare a  deşeurilor 

rezultate din activitatea  medicală Raportarea  se  face trimestrial și anual (macheta 

EXCEL ) conform metodologiei. și Inregistrarea  datelor în registrul ReSanMed în 

modulele boli/schimbari climatice și incidentele/accidentele de mediu.In cursul  anului 

2019 în cadrul monitorizãrii de audit, au fost prelevate din statiile de tratare și din 

retelele de distributie a localitatilor aprovizionate în sistem centralizat din județul 

Hunedoara, un numar de 3.218 probe de apã potabilã (efectuandu-se 11.894 analize), la 

toți producatorii și distribuitorii de apã potabilã în sistem centralizat. Nu au evoluat 

epidemii hidrice în cursul  anului 2019 în județul Hunedoara. Evaluarea calității apei de 

imbaiere; Supravegherea  cazurilor de methemoglobinemie acutã infantilã, generate de 

apa de; Monitorizarea apelor potabile imbuteliate – altele decat apele minerale naturale 

sau decat apele de izvor; Supravegherea calității apei potabile distribuite în sistem 
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centralizat în zonele de aprovizionare mici; Protejarea sanatatii publice în relatie cu 

igiena aerului; Impactul schimbarilor climatice asupra sanatatii populației; Protejarea 

sanatatii publice în relatie cu expunerea la contaminati chimici; Monitorizarea 

intoxicațiilor acute neprofesionale cu produse chimice; Protejarea sanatatii publice în 

relatie cu igiena habitatului uman; Impactul asupra sanatatii generat de managementul 

deseurilor menajere; Monitorizarea și  inspectia sistemului de gestionare a  deșeurilor 

rezultate din activitatea  medicală; Inregistrarea datelor în registrul ReSan Med  în 

modulele boli/schimbari climatice și incidentele/accidentele de mediu. 

 Prestații și servicii de sănătate publicã în domeniul sănătății în relație cu mediul   

 In cursul anului 2020  în judeţul Hunedoara, Compartimentul de Evaluare a 

Factorilor de Risc din Mediu - Igiena Mediului a efectuat următoarele activitãţi de 

evaluare a conformarii la normele de igiena: ASF - alimentarea cu apa a populaţiei – 70 

evaluari-vize ASF; 2 evaluari –A.S.F  ,  apa potabila imbuteliata  -  1 viza  ASF ;   ASF 

activitati funerare – 23 , ASF  camine de batrani – 7 ; certificari de conformitate – 143 

prestarii servicii  infrumusetare  ; prestarii servicii cazare  ;  evaluari de proiecte pentru 

asistenta de specialitate ,  notificari  - pentru alimentare cu apa în sistem centralizat 1 , 

pentru cazare sau alte activitati 55,  pentru statii emisie receptie – 14, pentru asistenta 

de specialitate în vederea eliberarii notificarii prin fonduri europene : a unităților de 

cazare 1  și  platforme gunoi 91.   In cursul anului 2019  în județul Hunedoara, 

Compartimentul  Igiena Mediului a efectuat următoarele activitãți de evaluare a 

conformarii la normele de igiena:  

     alimentarea cu apa a populației – 110 evaluari-vize; 2 evaluari – A.S.F; apa potabila 

imbuteliata  -  1 viza;  certificari de conformitate – 78 prestarii servicii  infrumusetare ;  

13 prestarii servicii cazare;  evaluari de proiecte pentru asistenta de specialitate, în 

vederea eliberarii notificarii, pentru alimentare cu apa în sistem centralizat 3 și evaluari 

de proiecte pentru asistenta de specialitate, 204 platforme gunoi, 14 -cimitire+servicii 

funerare(autivehicule, Sali ceremonii, magazine) și o spalatorie.  

 

COLECTIV-MEDICINA MUNCII  

 

 În anii 2016-2020 a urmãrit protejarea sănătății și prevenirea îmbolnãvirilor 

asociate factorilor de risc ocupaționali : 

1. Evaluarea factorilor de risc ocupaționali prin monitorizarea unitãților industriale: 2016: 

82 unitãți; 2017: 128 unitãți; 2018:129 unitãți; 2019: 116 unitãți, 2020=51 unitãți. 

2.Evaluarea factorilor de risc ocupaționali prin efectuarea de determinãri la locuri de 

muncã : zgomot 2016: 213; 2017: 159; 2018: 159; 2019: 188, 2020:98.  
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3. Caracterizarea și expertizarea  unor locuri de muncã  prin buletine de determinare prin 

expertizare: 2016: 20; 2017: 7; 2018: 99; 2019: 20, 2020: 16.  

4. Cercetarea caracterului de profesionalitate a cazurilor de boală profesionalã, în 

vederea declarãrii bolilor profesionale - au fost declarate cazuri de îmbolnãvire cu 

caracter profesional 117/2016, 95/2017, 90/2018, 91/2019, 75/2020 și s-au înregistrat 

zile de incapacitate temporarã de muncã prin boala profesionalã: 3.039 zile(2016), 3.741 

zile (2017), 1.976 zile(2018), 1.789 zile (2019), 2849 zile(2020).  

5. Evaluarea condițiilor de muncã și urmãrirea aplicãrii OUG NR. 96/2003 privind 

protecția maternitãții la locurile de muncã: 2020:61; 2019: 137 ; 2018: 80; 2017:97;  

2016: 114; 2015:42. 

6. Evaluãri de proiecte pentru asistență de specialitate: anul 2017 = 3 referate de 

evaluare, anul 2018=9 referate de evaluare, 2019 = 6 referate de evaluare, 2020=8 

referate de evaluare. 

7. S-au analizat în anul 2017= 3 contestații la fișa de aptitudine în comisia de Medicina 

Muncii la nivelul D.S.P.J. Hunedoara, în anul 2018 = 2, în anul 2019 = 1 contestație, în 

anul 2020= 0 contestații la fișa de aptitudine în comisia de Medicina Muncii la nivelul 

D.S.P.J. Hunedoara. 

8. Întocmirea și raportarea situațiilor specifice cu privire la activitãțile din Programul 

Național de Sănătate Publică, la incidența bolilor profesionale cãtre forurile superioare: 

Ministerul Sãnãtãții Publice, Centrul de Calcul și Statisticã Sanitarã București și Institutul 

Național de Sănătate Publică București, Centrul Regional de Sănătate Publică Timișoara, 

precum și cãtre CJPAS Hunedoara. 

9. PN II, Domeniul 3, domeniu privind protejarea sănătății și prevenirea îmbolnãvirilor 

asociate factorilor de risc din mediul de muncã: în anul 2018, în cadrul domeniului 3 au 

fost desfãșurate 5 activitãți, prin aplicarea a cinci metodologii, în anul 2019: 2 activitãți 

prin aplicarea a două metodologii, în anul 2020: 3 activitãți prin aplicarea a trei 

metodologii.10.Întocmirea și raportarea situațiilor specifice cu privire la activitãțile din 

Programul Național de Sănătate Publică, la incidența bolilor profesionale cãtre forurile 

superioare: Ministerul Sãnãtãții, CCSS București și INSP București, CRSP Timișoara, 

precum și cãtre CJPAS Hunedoara. 
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COLECTIV IGIENA ALIMENTULUI 

 

În cursul anului 2020 a urmãrit în cadrul PN II Domeniul 2 și Domeniul 4  realizarea 

urmatoarelor activitati specifice:  

2. Protejarea sănătăţii și prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiatiilor ionizante  

2.1. Activitati: 

2.1.2. Protejarea starii de sanatate a populației impotriva expunerii la surse 

naturale de radiatii:  

2.12.2. Supravegherea conţinutului radioactiv al apelor minerale. 

In anul 2020 conform CRSP Cluj  (metodologie2020) probele recoltate în trimestrul 

IV și analizate au fost: 

- 4 probe sortimente AMN (Aqua Sara, Vreau din Romania, Cezara, Perla Apusenilor) 

din  3 unitati de productie AMN; 

- 4 probe sortimente AMN (Aqua Sara, Vreau din Romania, Cezara, Perla Apusenilor) 

la DSP Sibiu LDISP-Laborator Igiena Radiatiilor Ionizante, pentru continutul 

radioactivitatii (parametrii  alfa globala și beta globala) 

Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor 

asociate factorilor de risc alimentari și de nutriţie  

4.1.Activitati:  

4.1.1.Evaluarea starii de nutritie și a tipului de alimentatie al populatiei:  

4.1.1.1. Supravegherea stării de nutriţie și a alimentaţiei populaţiei:In anul 2020  

Conform CRSP Cluj (metodologiei )s-au investigat un total de 50 subiecti, conform 

Anexelor 1-7.  

4.1.1.2. Monitorizarea consumului de aditivi alimentari:In anul 2020 a fost 

transmisa la CRSPTargu-Mures (metodologie), adresa nr. 17810/24.12.2020, prin care 

informam ca nu exista identificati producatori autohtoni de fructe și legume 

deshidratate, respectiv unitati care ambaleaza astfel de produse, care sa  corespunda 

metodologiei elaborate pentru  sinteza nationala 2020 ; pentru categoria producători 

autohtoni de sucuri de legume/fructe s-a identificat o unitate 
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4.1.2. Monitorizarea calității și valorii nutritive a alimentelor(suplimente 

alimentare,alimente tratate cu radiatii ionizante,alimentelor cu adaos de 

vitamine,minerale și alte substante,ape minerale imbuteliate,continutul de zaharuri și 

grasimi saturate,alimente cu destinatie nutritionala speciala, concentratia de iod din 

sarea iodata ptr consumul uman):  

4.1.2.1. Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare:In anul 2020 conform CRSP 

Timișoara (metodologie-Anexa1 Tabelele 1, 2 și 3), privind catalogarea suplimentelor 

alimentare au fost verificate 46 suplimente alimentare din care: suplimente alimentare 

cu vitamine și/sau minerale 6; suplimente alimentare cu vitamine și/sau minerale cu alte 

substanțe cu rol fiziologic și/sau nutritional 19; suplimente alimentare cu alte substanțe  

21, dintr-o unitate comerciala naturista și au fost transmise  tabelele 1,2,3 din anexa I, 

identificate în trimestrul I și III, Probele recoltate în trimestrul III și analizate au fost:-Nr 

probe recoltate 2 (Colon sanatos și Glicostat) dintr-o unitate de productie suplimente 

alimentare-Nr. probe analizate 2 (Colon sanatos și Glicostat) la CRSP Timișoara, pentru 

determinarile de Pb. și Cd.  

4.1.2.2. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţiiIn anul 2020 conform CRSP Iasi 

(metodologie-Anexa1) au fost verificate 24 alimente care nu au mentiuni pentru 

tratament de iradiere din 2 unitati comerciale identificate în trimestrul IV și a fost 

transmisa Anexa 1 privind aceste alimente identificate, pentru Anexa 2  nu s-au recoltat 

produse în vederea  analizelor pentru detectia iradierii, anual.  

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

In anul 2020 conform CRSP Timișoara (metodologie-Anexa Tabel excel), privind 

alimentele la care au fost adăugate vitamine, minerale și alte substanțe au fost verificate 

8 alimente din care: sucuri 2, lapte , lactate, altele respectiv bauturi cu soia 6, dintr-o 

unitate comerciala, cu precizarea ca sunt notificate pe site-ul MS și a fost transmis tabelul 

excel din anexa,identificate în trimestrul IV, Proba recoltata în trimestrul IV și analizata a 

fost: -Nr proba recoltata 1 proba de alimente imbogatita cu vitamina C ( suc de morcovi 

și fructe(mere și piersici) cu miere, gama TEDDI), dintr-o unitate comerciala-Nr. proba 

analizata 1 proba de alimente imbogatita cu vitamina C și /sau vitamina A (suc de morcovi 

și fructe(mere și piersici) cu miere, gama TEDDI)Probele au fost trimise la CRSP Cluj 

pentru determinarea concentratiei de vitamina C și vitamina C și/sau vitamina A. 

4.1.2.4. Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate (AMN)In anul 2020 

Conform CRSP Targu-Mures (metodologie), a fost continuata catagrafierea surselor, 

producatorilor și a sortimentelor de AMN, rapoartele de incercari emise de DSP-LDISP 
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Hunedoara (acreditat Renar), raportul de incercari cu rezultatul indicatorului fizico-

chimic (nitriti,nitrati) emis de DSP LDISP Hunedoara, rapoartele de incercari emise de de 

CRSP Targu-Mures-L.I.F.C.M, cat și fisa de neconformitati, acțiuni corective / preventive 

Anexa 1Probele recoltate în trimestrul III și analizate au fost:-Nr probe recoltate: 20 

probe  sortimente AMN și sursa AMN din  3 unitati de productie AMN și 6 surse AMN: 

sursa F-4750 Boholt, sursa F-6 ISPIF Boholt, sursa FH2 Chimindia, sursa F3 Bacaia, sursa 

F4 Bacaia, sursa FB 1 Bozes, din care:13 probe  sortimente AMN (Aqua Sara, Vreau din 

Romania, Cezara, Perla Apusenilor, K Clasic, Cheile Cibului, Proxi);12 probe sursa AMN: 

sursa F4750 Boholt, sursa F6 ISPIF Boholt, sursa FH2 Chimindia, sursa F3 Bacaia, sursa F4 

Bacaia, sursa FB1 Bozes;-Nr probe analizate: probe  analizate de sortimente AMN și sursa 

AMN din care: 6 probe sursa AMN: sursa F4750 Boholt, sursa F6 ISPIF Boholt, sursa FH2 

Chimindia, sursa F4 Bacaia, sursa FB 1 Bozes la DSP-LDISP Hunedoara (acreditat Renar), 

pentru indicatori fizico-chimici;6 probe sursa AMN: sursa F4750 Boholt, sursa F6 ISPIF 

Boholt, sursa FH2 Chimindia, sursa F4 Bacaia, sursa FB 1 Bozes  la DSP-LDISP Hunedoara 

(acreditat Renar),  la DSP-LDISP Hunedoara (acreditat Renar), pentru indicatori de 

contaminare bacteriologica 6 probe sortimente AMN (Aqua Sara, Vreau din Romania, 

Cezara, Perla Apusenilor,Cheile Cibului, Proxi) la CRSP Targu-Mures, pentru determinarea 

de metale grele; 7 probe  sortimente AMN(Aqua Sara, Vreau din Romania, Cezara, Perla 

Apusenilor, Cheile Cibului, Proxi, K Clasic) la DSP-LDISP Hunedoara (acreditat Renar), 

pentru indicatori fizico-chimici; 7 probe sortimente AMN(Aqua Sara, Vreau din Romania, 

Cezara, Perla Apusenilor, Cheile Cibului, Proxi, K Clasic) la DSP-LDISP Hunedoara 

(acreditat Renar), pentru  indicatori de contaminare bacteriologic. 

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

In anul 2020 conform INSP-CNMRMC București (metodologie), au fost transmise 

Anexa 1 cu Tabelul nr. 1 (tabel centralizator cu rezultatele analizelor pentru continutul în 

KIO3 și  continutul în I2 total)), Anexa 2 cu Tabelul nr.1 și Tabelul nr.2 (tabele cu numar 

probe care nu respecta cerintele Reg UE 1169/2011, respectiv numar probe 

neconforme). 

Probele recoltate în trimestrul IV și analizate au fost: 

• 20  probe sare iodata (provenita din import) din 20 unitati comerciale  

• 20 probe sare iodata la DSP Hunedoara-LDISP (acreditat Renar), pentru 
determinarea continutului de iodat de potasiu (KIO3) din sare (pentru continutul 
în KIO3  mg‰  și  continutul în I2total -KIO3+KI exprimat în KIO3 mg‰) 
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4.1.2.6. Evaluarea valorii nutritive a alimentelor 

In anul 2020 aceasta activitate nu se regaseste în cadrul PNII Domeniul 4 

4.1.2.7.Evaluarea riscului chimic și bacteriologic al  alimentelor cu destinaţie nutriţională 

specială 

In anul 2020 Conform CRSP Cluj  (metodologie), au fost transmise rapoartele de incercarI 

emise de DSP Hunedoara-LDISP, rapoartele de incercari emise de CRSP Iasi și buletinele 

de analiza emise de  CRSP Cluj-LSO, LIM și LIAN.  

Probele recoltate în trimestrul IV și analizate au fost: 

- 16 probe recoltate ADNS dintr-o unitate comerciala din care: 

• 1 proba ADNS Nestle 8 cereale se prepara cu lapte; 

• 2 probe ADNS Nan Optipro 1 Lapte de inceput produs premiu sub forma de pudra; 

• 3 probe ADNS Milupa HN 25 de la nastere afectiuni diareice aliment dietetic pentru 
scopuri medicale speciale; 

• 2 probe ADNS Bebelac 2 lapte de continuare de la 6 luni; 

• 2 probe ADNS Aptamil- Cereale multicereale cu lapte și fructe; 

• 1 proba ADNS Milupa AR regimul dietetic al regurgitatiilor aliment destinat unui scop 
medical speciale; 

• 1 proba ADNS Hipp Ors 200 solutie de rehidratare orala pe baza de mar; 

• 1 proba ADNS Milumil Lapte de Inceput  formula partial fermentata; 

• 1 proba ADNS Bio Baby Croissance 10 Vitamines; 

• 1 proba ADNS Hipp Bio Orez cu morcov și carne de curcan; 

• 1 proba ADNS Nestle somn usor flori de tei; 
- 16 probe ADNS din care: 

• 9 probe ADNS care au fost trimise la CRSP Cluj: 

• 1 proba ADNS Aptamil- Cereale multicereale cu lapte și fructe pentru determinarea 
nivelurilor de pesticide; 

• 1 proba ADNS Nestle 8 cereale se prepara cu lapte,  pentru determinarea nivelului de  
benzo(a)piren; 

• 3 probe ADNS Bebelac 2 lapte de continuare de la 6 luni , Nestle somn usor flori de 
tei, Milupa AR regimul dietetic al regurgitatiilor aliment destinat unui scop medical 
speciale,pentru  determina- 

• rea Pb., Cd., Hg., Al., As.; 

• 3 probe ADNS Hipp Ors 200 solutie de rehidratare orala pe baza de mar, Bio Baby 
Croissance10 Vitamines, Hipp Bio Orez cu morcov și carne de curcan,pentru 
determinarea Staniului;  

• 1 proba ADNS Bebelac 2 lapte de continuare de la 6 luni  pentru determinarea 
melaminei; 

• 4 probe ADNS care au fost trimise la CRSP Iasi: 
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• 2 probe ADNS Nestle Nan Optipro 1 Lapte de inceput produs premiu sub forma de 
pudra, Milupa AR regimul dietetic al regurgitatiilor aliment destinat unui scop medical 
speciale, pentru parametrii microbiologici (listeria monocytogenes și enterobacter 
sakazakii); 

• 2 probe ADNS Milupa HN 25 de la nastere afectiuni diareice aliment dietetic pentru 
scopuri medicale speciale,Milumil Lapte de Inceput  formula partial 
fermentata,pentru determinarea nivelului de micotoxine / aflatoxine; 

• 3 probe ADNS care au fost analizate la DSP-LDISP Hunedoara: 

• 2 probe ADNS Nestle Nan Optipro 1 Lapte de inceput produs premiu sub forma de 
pudra, Milupa HN 25 de la nastere afectiuni diareice aliment dietetic pentru scopuri 
medicale speciale, pentru parametrul microbiologic (salmonella spp); 

• 1 proba ADNS Aptamil- Cereale multicereale cu lapte și fructe, pentru parametrul 
nitrati. 

4.1.2.8. Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din România 

In anul 2020  a fost transmisa la CRSP București (metodologie), adresa 

nr.17818/24.12.2020, prin care informam ca nu au  existat focare  probabil de TIA. 

4.1.2.9. Evaluarea aportului de substanțe excitante din bauturi energizante 

In anul 2020 aceasta activitate nu se regaseste în cadrul PNII Domeniul 4.  

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

Verificarea respectării limitelor de migrare pentru materialele și obiectele care vin în 

contact cu alimentele 

In anul 2020 conform INSP-CNMRMC București (metodologie) au fost transmise 

tabelele de raportare nr.4 (cu rezultatele analizelor pentru evaluarea migrarii globale de 

componenti la materiale și obiectele plastice:pahare iaurt și pungi multistrat) și nr.5 (cu 

rezultatele pentru determinarea formaldehidei și a migrarii de metale grele la materiale 

și obiectele plastice: castron melamina), cat și rapoartele de incercari emise de INSP-

CRSP București-LCMMA și buletinele de analiza emise de DSP Ialomita-LDISP Subcomp. 

chimie sanitara Fetesti. 

Probele recoltate în trimestrul II și III și analizate au fost: 

- 6 probe  recoltate MCA din 3 unitati comerciale, dintr-o unitate  depozit de productie 
ambalaje de carton și dintr-o unitate de productie produse lactate din care: 

• 1 proba ceramica Cana lapte ceramica (4 obiecte identice)  dintr-o unitate comerciala; 

• 1 proba de hartie/carton Cutii carton pizza (4 obiecte identice/proba) dintr-o unitate  
depozit de productie ambalaje de carton; 

• 1 proba material plastic melamina Farfurie Auchan Baby melamina (5 obiecte 
identice) dintr-o unitate comerciala; 

• 1 proba vase teflonate Tava teflonata cu manere(4 obiecte identgice) dintr-o unitate 
comerciala; 
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• 1 proba de obiect ce contin fibra naturala de tip  bambus Ustensile bambus (5 obiecte 
identice) dintr-o unitate comerciala; 

• 1 proba material plastic Pahare plastic iaurt (10 obiecte identice) și 1 proba material 
plastic flexibil Pungi termo SB 220*250MM (10 obiecte identice) dintr-un depozit al 
unei unitati de productie produse lactate. 

- 5 probe MCA trimise la CRSP București (LCMMA): 

• 1 proba ceramica Cana lapte ceramica (4 obiecte identice) cat și  pentru 
determinarea migrarii de metale cu potential toxic;  

• 1 proba de hartie/carton (4 obiecte identice/proba) Cutie carton pizza pentru 
determinarea  migrarii de metale grele și a formaldehidei; 

• 1 proba material plastic melamina Farfurie Auchan Baby melamina (5 obiecte 
identice) pentru determinarea formaldehidei și a migrarii de metale grele; 

• 1 proba de obiect ce contin fibra naturala de tip  bambus Ustensile bambus (5 
obiecte identice) pentru determinarea migrarii specifice de componenti 
formaldehida; 

• 2 probe MCA care au fost trimise  la DSP Ialomita-LDISP Fetesti: 

• 1 proba material plastic Pahare plastic iaurt (10 obiecte identice) și 1 proba 
material plastic flexibil Pungi termo SB 220*250MM (10 obiecte identice) pentru 
evaluarea migrarii globale de componenti. 

Prestații și servicii de sănătate publicã au fost desfasurate în 2020 următoarele 

evaluari: conformitatea la normele de igiena la 1 obiectiv productie de ape minerale în 

vederea emiterii vizei anuale a autorizatiei sanitare de functionare cat și pentru 1 obiectiv 

cu profil alimentar care nu sunt supuse inregistrarii la registrul comertului pe baza 

declaratiei pe proprie raspundere și care desfasoara una dintre activitățile cuprinse în 

anexa nr. 2 în vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, certificarea 

conformitatii cu normele de igiena și sanatate publica în vederea evaluarii conformitatii 

cu reglementarile legale privind sanatatea  publica pentru obiective în functiune care 

desfasoara  activitati cu risc  pentru starea de sanatate a populației pentru 226 obiective 

cu profil alimentar, asistenta de specialitate de sanatate publica pentru 26 proiecte la 

obiective cu profil alimentar. Au fost desfasurate în 2019 următoarele evaluari: 

conformitatea la normele de igiena la 3 obiective productie de ape minerale în vederea 

emiterii vizei anuale a autorizatiei sanitare de functionare cat și pentru 7 obiective cu 

profil alimentar care nu sunt supuse inregistrarii la registrul comertului pe baza 

declaratiei pe proprie raspundere și care desfasoara una dintre activitățile cuprinse în 

anexa nr.2 în vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, certificarea 

conformitatii cu normele de igiena și sanatate publica în vederea evaluarii conformitatii 

cu reglementarile legale privind sanatatea  publica pentru obiective în functiune care 

desfasoara  activitati cu risc  pentru starea de sanatate a populației pentru 463 obiective 
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cu profil alimentar, asistenta de specialitate de sanatate publica pentru 25 proiecte la 

obiective cu profil alimentar.  

 

COLECTIV-IGIENA COLECTIVITATILOR DE COPII/TINERET 

 

In anul 2020 în cadrul PN V- Subprogramul de supraveghere a starii de sanatate a 

populației:  

Evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale:evaluarea stării de sănătate a 

copiilor și tinerilor; 

Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică și a stării de sănătate pe baza examenelor 

medicale de bilanţ la copiii și tinerii din colectivitățile școlare din mediul urban și rural: 

elevi cuprinsi în examene de bilant în anul 2019= 16.746;elevi cuprinsi în examene de 

bilant în anul 2020= 8198 (examinați prin personalul medical din cabinetele medicale 

școlare); 457 (examinați de medicul de familie).   

Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivitățile de copii și tineri; 

copii dispensarizati în anul 2019=10.164 - copii dispensarizati în anul 2020= 4929 

(examinați prin personalul medical din cabinetele medicale școlare); 28 (examinați de 

medicul de familie).  

 

Supravegherea stării de sănătate a copiilor și adolescenţilor din colectivități prin 

efectuarea triajului epidemiologic după vacanţe; copii examinati în anul 2019 = 183.264, 

depistandu-se: 1.504 cazuri de boala;copii examinati în anul 2020= 78357 (examinați prin 

personalul medical din cabinetele medicale școlare); 4384 (examinați de medicul de 

familie). 

Supravegherea condițiilor igienico sanitare în colectivitățile de copii și tineri  

• numar unități evaluate în 2019= 85; numar unități la care s-au recomandat măsuri 
de remediere: 22. 

• numar unități evaluate în 2020= 45; numar unități la care s-au recomandat măsuri 
de remediere: 3. 

Prestații și servicii de sănătate publicã : 

In cursul anului 2020 în judeţul Hunedoara, în conformitate cu prevederile 

Ordinului M.S. nr. 1030 din 2009 act. privind aprobarea procedurilor de reglementare 

sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcţionarea 

obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a 

populaţiei,Compartimentul  Igiena Colectivitatilor de copii/ tineret a evaluat conditiile de 

igiena și sanatate publica din unitati de invatamant în vederea eliberarii/ preschimbarii 
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autorizatiilor sanitare:  ASF - 51, din care 8 cu programe de conformare; de asemenea au 

fost eliberate 11 notificari pentru asistenta de specialitate de sanatate 

publica.Activitatea de orientare scolara și profesionala din cadrul Comisiei Medicale de 

Orientare Scolara și Profesionala - a fost emis un referat de expertiza medico- 

pedagogica. In cursul anului 2019  în județul Hunedoara, Compartimentul  Igiena 

Colectivitatilor de copii/ tineret: evaluarea conditiilor de igiena și sanatate publica pentru 

eliberarea/ preschimbarea autorizatiilor sanitare:   ASF - 138, din care 41 cu programe de 

conformare; notificari pentru asistenta de specialitate - 16. Activitatea de orientare 

scolara și profesionala din cadrul Comisiei Medicale de Orientare Scolara și Profesionala 

- au fost emise 26 referate de expertiza medico-pedagogica.  

 

Laborator diagnostic și investigare în sanatate publica este inregistrat la M.S.pentru 

efectuarea analizelor de microb. apei și chimia. apei.  Este de asemenea acreditat RENAR 

 

 2018 2019 2020 

Probe analizate  10438 14616 9546 

BACTERIOLOGIE  5378 8683 6064 

SEROLOGIE  715 707 267 

CHIMIE SANITARA  3265 4092 3215 

TOXICOLOGIE  1080 1134 -* 

* deoarece inginerul chimist s-a pensionat. 

 

Personalul din Laborator diagnostic și investigare în sanatate publica a participat 

activ la activitățile de recoltare probe pentru depistarea infecției cu virus COVID 19; 

înregistrarea probelor ,trimiterea lor la Laboratoarele care realizeaza testarea RT-PCR ; 

cat și înregistrarea rezultatelor. 

 

Colectivul Departamentului de sanatate publica , incepand din luna februarie 2020, 

a fost cooptat în activitățile prioritare legate de contextul epidemiologic generat de 

infecția SARS-CoV-2 (asigurarea, prin rotație, a permanentei în Call Center, înregistrarea 

și informarea persoanelor izolate în platforma COVSTAT, întocmirea înștiințărilor de 

izolare la domiciliu, conform Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 6 a CJSU Hunedoara din 

08.03.2020 și trimiterea acestora persoanelor izolate, răspunsuri la solicitările primite 

prin e-mail referitoare la: derogare ieșire din izolare, confirmare persoane izolate la 

domiciliu pt.Inspectoratul Județean de Jandarmi, respectarea regulilor de igiena privind 
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epidemia cu CORONAVIRUS solicitate și de instituții publice, ajutor social solicitat de 

către persoanele izolate la domiciliu de la primăria de pe raza localității de care aparțin; 

întocmire și introducere anchete epidemiologice pentru pacienții confirmați pozitivi 

SARS-CoV2 în platforma CoronaForms, emitere decizii de izolare/carantinare și 

expedierea acestora către medicii de familie, respectiv pacienti/carantinati, derogari 

pentru iesirea temporara sau definitiva din izolare/carantinare).  

 

COMPARTIMENT AVIZE/AUTORIZARI  REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR MEDICALE 

 

 Denumirea 

procedurilor de 

reglementare sanitara 

Inregistrate 

2020 

Inregistrate 

2019 

Notificari 

de 

respingere 

2020 

Notificari 

de 

respingere 

2019 

1  ASF/DPR;  

ASF/REF; +vize 

57 

121+101 

159 

155+78 

2 8 

2  C.C.  456 525 - - 

3  Asistenta de 

specialitate de 

sanatate publica (aviz 

sanitar)  

267 306 - - 

4  Negaţii  96 235 - - 

 

 

ASF/DPR- autorizatii sanitare de functionare în baza declaratiei pe propria raspundere;  

- ASF/REF – autorizatie sanitara în baza referatului de evaluare  

C.C.- certificarea conformitatii cu normele de igiena și sanatate publica 
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Nr  

crt  

Denumire procedura Nr. cabinete 

2019 2020 

1 CABINETE MEDICALE – NOI + COMPLETARI C.M.I 

+ S.R.L; CABINETE DE LIBERA PRACTICA PENTRU 

SERVICII CONEXE ACTULUI MEDICAL  

98 110 

2 CABINETE MEDICALE ANULATE  15 21 

3 Eliberare AUTORIZATII DE LIBERA PRACTICA  16 7 

 

Începând din luna februarie 2020, colectivul compartimentului a participat activ la 

activitățile prioritare legate de contextul epidemiologic generat de infecția SARS-CoV-2: 

înregistrarea și informarea persoanelor izolate în platforma COVSTAT, întocmirea 

înștiințărilor de izolare la domiciliu, conform Anexei nr. 2 la Hotărârea nr.6 a CJSU 

Hunedoara din 08.03.2020 și trimiterea acestora persoanelor izolate, răspunsuri la 

solicitările primite prin e-mail referitoare la: derogare ieșire din izolare, confirmare 

persoane izolate la domiciliu , ajutor social solicitat de către persoanele izolate la 

domiciliu de la primăria de pe raza localității de care aparțin; întocmire și introducere 

anchete epidemiologice pentru pacienții confirmați pozitivi SARS-CoV2 în platforma 

CoronaForms, emitere decizii de izolare/carantinare și expedierea acestora către medicii 

de familie, respectiv pacienti/carantinati, derogari pentru iesirea temporara sau 

definitiva din izolare/carantinare.  

Participarea  la activitățile desfasurate în cadrul CJCCI Hunedoara. 

 

 COMPARTIMENTUL DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE 

  

Obiectivele : Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin promovarea unui stil 

de viaţă sănătos și combaterea principalilor factori de risc, ce au fost stabilite în planul 

de acţiuni pe anul 2020 -  Implementarea metodologiilor campaniilor de informare, 

educare, comunicare în teritoriu; 

-  Participare la sesiuni de instruire și perfecţionare; 

-  Activităţi de consultanta în domeniul IEC;  

-  Participarea la elaborarea de strategii privind sănătatea; 

-  Participarea la proiecte  și activităţi naționale din domeniul IEC; 

-  Alte activităţi IEC destinate rezolvării priorităţilor locale. 
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NUMAR CAMPANII: 

 

Campanii 

2016 

Campanii 

2017 

Campanii 

2018 

Campanii 

2019 

Campanii 

2020 

39 40 42 42 25 

 

În anul 2020, în cadrul PN V s-au derulat 25 campanii, s-au  elaborat la nivel local 

2.785 materiale, iar la nivel național 15.532 materiale, constând în articole informative 

(afișe, pliante, postere, brosuri, prezentãri ppt, comunicate de presã, chestionare), și 

site-ul DSP Hunedoara www.asphd.ro (finantarea pentru 2020 a fost de 45 mii lei), 

aferente realizãrii programelor naționale conform calendarului  evenimentelor OMS – 

2020, pentru celebrarea zilelor mondiale/europene și campanii IEC cu teme stabilite pe 

baza unor prioritãți de sănătate specifice naționale și locale. În anul 2019 în cadrul PN V 

s-au derulat 42 campanii, 1.009 activitãți și s-au  elaborat la nivel local 7.755 materiale, 

iar la nivel național 22.251 materiale, constând în articole informative (afișe, pliante, 

postere, prezentãri ppt, comunicate de presã, chestionare) și site-ul DSP Hunedoara 

www.asphd.ro (finantarea pentru 2019 a fost de 44 mii lei), aferente realizãrii 

programelor naționale conform calendarului  evenimentelor OMS – 2019, pentru 

celebrarea zilelor mondiale/europene și campanii IEC cu teme stabilite pe baza unor 

prioritãți de sănătate specifice naționale și locale. 

Colectivul CEPSES, incepand din luna februarie 2020, a fost cooptat în activitățile 

prioritare legate de contextul epidemiologic generat de infecția SARS-CoV-2 (asigurarea, 

prin rotație, a permanentei în Call Center, înregistrarea și informarea persoanelor izolate 

în platforma COVSTAT, întocmirea înștiințărilor de izolare la domiciliu, conform Anexei 

nr.2 la Hotărârea nr.6 a CJSU Hunedoara din 08.03.2020 și trimiterea acestora 

persoanelor izolate, răspunsuri la solicitările primite prin e-mail referitoare la: derogare 

ieșire din izolare, confirmare persoane izolate la domiciliu pt.Inspectoratul Județean de 

Jandarmi, respectarea regulilor de igiena privind epidemia cu CORONAVIRUS solicitate și 

de instituții publice, ajutor social solicitat de către persoanele izolate la domiciliu de la 

primăria de pe raza localității de care aparțin; întocmire și introducere anchete 

epidemiologice pentru pacienții confirmați pozitivi SARS-CoV2 în platforma 

CoronaForms, emitere decizii de izolare/carantinare și expedierea acestora către medicii 

de familie, respectiv pacienti/carantinati, derogari pentru iesirea temporara sau 

definitiva din izolare/carantinare) 
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S-a participat la : Comisia medicala de orientare scolar-profesionala – 7 intalniri ; 

Comisia de monitorizare și competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis, 

constituita în conformitate cu  Ordinul Ministerului Sǎnǎtǎţii nr. 1343 din 6 noiembrie 

2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a comisiei de 

monitorizare și competenţǎ profesionalǎ pentru cazurile de malpraxis, cu modificările și 

completarile ulterioare- 1 sesizare .Au fost realizate raportari lunare și un raport anual. 

Comisia de stabilire a numarului de paturi aprobate și contractabile pentru anul 2020, 

impreuna cu reprezentanti ai Casei Judetene de Asigurari de Sanatate și ai Colegiului 

Județean al Medicilor -  1 intalnire. S-a stabilit și aprobat numarul de paturi contractabile 

din numarul total de paturi pentru fiecare unitate sanitara cu paturi din județ, cu 

incadrare în numarul total de paturi contractabile pe județ, stabilit prin Ordin al MS. 

Ilustrare grafică a fondurilor alocate în anul 2019 comparativ cu anul 2020 

 

 
   

 

SERVICIUL CONTROL IN SĂNĂTATE PUBLICA  

 

Nr. 

crt. 
Domeniul de activitate          2020 2019 2018 

  TOTAL CONTROALE 2516 5.041 4.962 

  Din care – recontroale 130 179 165 

1 Aliment 1071 887 779 

2 Apa 88 587 834 

3 Turism 110 172 156 

4 Mediul de viaţă a populaţiei 315 132 100 

5 Cosmetice 170 119 194 

43,5

44

44,5

45

45

44

V. PN DE PROMOVARE A SANATATII SI EDUCATIE PENTRU 
SANATATE
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6 Biocide 60 2.070 1.847 

7 Invăţământ 129 297 436 

8 
Unităţi sanitare cu excepţia 

spitalelor 
93 267 137 

9 Unităţi sanitare cu paturi 70 22 11 

10 Unităţi transfuzii 7 7 1 

11 Unităţi transplant 0 1 1 

12 Deşeuri  cu potenţial contaminant 92 157 196 

13 Alerte rapide (SRAAF, RAPEX) 1 4 2 

14 Acţiuni tematice proprii 10 8 3 

15 Nr. sesizări rezolvate 181 132 100 

17 Avertismente 123 194 248 

18 Nr. amenzi 90 91 89 

19 Valoare amenzi 421.300 206.900 133.800 

20 Nr. suspendări activitate 3 10 6 

 

CENTRUL OPERATIV PENTRU SITUATII DE URGENTA 

 

Raportare la IPJ prin fax cazuri intoxicari cu etnobotanice  fisele de caz se primesc 

de la toate spitalele din județ): în 2020: au fost înregistrate  14 cazuri de intoxicaţii acute 

accidentale cu monoxid de carbon, bauturi alcoolice, ciuperci sau alte produse care nu 

se incadreaza în categoria produselor chimice;  în 2019: 18 cazuri intoxicatii cu 

etnobotanice+substante de abuz din care 5 internãri; intoxicatii cu ciuperci  10 cazuri. 

Adrese la  MS-COSU  cu  situația SAJ Hunedoara (situația se primeste la inceput de luna).                           

Raportari la  MS-COSU cu evenimente deosebite conform Ord.14/11.01.2010 (se primesc 

zilnic de la compartimentele UPU-CPU ale spitalelor din județ). 

               ALTE ADRESE      

            In urma adreselor primite de la Ministerul Sanatatii se intocmesc alte adrese care 

se transmit în teritoriu la spitale, medici de familie sau ambulanta pentru conformare. Se 

primesc datele cerute, se centralizeaza și se transmit inapoi la MS 

 

 

 

In perioadele cu temperaturi crescute de peste 35 grade C ,în care a fost declarat 
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cod galben de canicula pe teritoriul județului Hunedoara , conform Ordinului  MS nr. 

1168/23.06.2008 și adresei MS nr. 1485/29.06.2020, s-au intreprins următoarele masuri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• S-a transmis la toate unitățile sanitare cu paturi și Serviciul Județean de 

Ambulanta adresa cu `nr.8377/06.07.2020 pentru raportarea zilnica a urgentelor 

datorate caniculei. 

• S-a transmis la toate unitățile sanitare cu paturi, Serviciul Județean de Ambulanta 

și medicii de familie din județ adresele cu nr.8377/06.07.2020 pentru a asigura 

masurile de prevenire a efectelor caniculei. 

• S-a transmis la toate primariile din județ adresa nr. 8377/06.07.2020 pentru a 

asigura masurile de prevenire a efectelor canicule și organizarea punctelor de 

prim ajutor și a punctelor de distributie a apei potabile). 

• S-au raportat în fiecare dimineata, conform adresei MS nr. 1485/29.06.2020 la 

COSU - MS   și Institutia Prefectului, urgentele datorate caniculei (numar 

persoane cazute în strada cu lipotimii, deshidratari). 

• Compartimentul de Promovare a Sanatatii  al DSP jud. Hunedoara a  distribuit 

pliante “Canicula- problema tuturor”. 

• S-a transmis corespondentilor de presa masurile pe care trebuie sa le ia populatia 

pentru a preveni aparitia efectelor temperaturilor ridicate asupra organismului 

uman. 

In perioadele  în care a fost au fost avertizari meteo de ninsori și viscol , conform 

planului general de masuri privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice sezonului 

de iarna și adresei MS-COSU nr. 2769/02.12.2020, s-au intreprins următoarele masuri:  

• S-a transmis la toate unitățile sanitare cu paturi și Serviciul Județean de 

Ambulanta, adresa nr. 16876/03.12.2020, privind raportarea zilnica (în zilele cu 

avertizari meteorologice) a cazurior de persoane cu hipotermie sau decese 

datorate hipotermiei. 

• S-a transmis la toate primariile adresa nr.16957/04.12.2020 pentru organizarea 

adaposturilor de noapte și s-a solicitat locatia acestora. 

• Raportarea  zilnica la MS-COSU a cazurilor  de hipotermie. 
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• S-a transmis corespondentilor de presa masurile pe care trebuie sa le ia populatia 

pentru a preveni aparitia efectelor temperaturilor scazute  asupra organismului 

uman 

ACȚIUNI COVID-19: - în cursul anului 2020 personalul din cadrul SCSP a participat la 

efectuarea unui număr de 5215 anchete epidemiologice, efectuând un numar de 5215 

izolări și 8680 carantinări, în contextul epidemiologic actual.  Participarea la activitățile  

tematice transmise de către Ministerul Sanatatii pentru combaterea și controlul infecției 

cu virusul COVID-19. Participarea   unei persoane la activitățile desfasurate în cadrul CJCCI 

Hunedoara. 

COMPARTIMENT RELAŢII CU PUBLICUL ȘI COMUNICARE 

 

Activitatea de relaţii cu publicul: se desfăşoară în permanenţă (în mod direct ; 

telefonic și prin e-mail)  și implică furnizarea informaţiilor de interes public (date de 

contact ale instituțiilor publice subordonate sau ierarhic superioare, numele și 

prenumele persoanelor din conducere și numerele de telefon și de fax ale acestora; 

incepand din luna februarie 2020 au fost activitățile prioritare legate de contextul 

epidemiologic generat de infecția SARS-CoV-2: informarea persoanelor izolate în 

platforma COVSTAT,  cu privire la instiintarile de izolare la domiciliu, răspunsuri la 

solicitările primite prin e-mail referitoare la: derogare ieșire din izolare, confirmare 

persoane izolate la domiciliu, ajutor social solicitat de către persoanele izolate la 

domiciliu de la primăria de pe raza localității de care aparțin; derogari pentru iesirea 

temporara sau definitiva din izolare / carantinare) , asigurarea legăturii dintre cetăţeni și 

personalul Directia de Sănătate Publică Hunedoara – Deva și dintre cetăţeni și instituţiile 

subordonate.  

Activitatea de înregistrare și urmărire a soluţionării legale și în termen a cererilor, 

petiţiilor. Situaţia petiţiilor înregistrate în cadrul compartimentului pentru anul 2020 se 

prezintă astfel: Nr.total petitii 2020=1231( anul 2019 = 204 ).Modul de rezolvare a fost 

conform legislatiei în vigoare.  

În ceea ce priveşte înregistrarea și urmărirea soluţionării legale și în termen a 

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

situaţia se prezintă astfel:Nr. total solicitari: 2020 = 62 / 2019 = 50. Mod de rezolvare:  

conform legislatiei în vigoare. 

 

COMPARTIMENTUL  LEGISLATIE – CONTENCIOS 
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1. Vizarea  notificarilor  în  cazul  neîndeplinirii  conditiilor  legale  pentru  obtinerea  

avizarii sanitare - negatii ; 

2. În  perioada  01.01.2020 – 31.12.2020 s-au  întocmit  și  vizat dispozitii  pe  

următoarele  domenii  importante  :               

• desemnarea reprezentantilor D.S.P.J. Hunedoara în comisii mixte de control  

• desemnarea reprezentantilor D.S.P.J Hunedoara în cadrul Comisiei de activitate 

de control a unităților sanitare cu paturi din județul Hunedoara , avand drept 

obiectiv verificarea și evaluarea activității ; 

• desemnarea reprezentantului D.S.P.J Hunedoara pentru probleme legate de 

supraveghere control în sanatate publica; 

• constituirea comisiilor în vederea analizarilor și solutionarilor unor petitii 

inaintate de către M.S; 

• modificari  de  dispozitii  existente ; 

• nominalizare reprezentanti D.S.P.J. Hunedoara în diferite comisii de control   

• nominalizare reprezentanti D.S.P.J. Hunedoara în cadrul Comisiei avand drept 

scop preluarea, transmiterea cu titlu gratuit , utilizarea sau , dupa caz  casarea 

ori distrugerea materialelor consumabile de utilitate medicala , a materialelor 

de natura obiectelor de inventar medicale și a aparaturii medicale intrate , 

potrivit legii , în proprietatea privata a statului; 

• constituirea la nivelul DSPJ Hunedoara a Comisiei pentru inventarierea anuala a 

elementelor patrimoniale; 

• vizarea dispozitiilor de la celelalte compartimente ale institutiei ; 

• implicare în evolutia situatiei COVID-19, în județul Hunedoara  și a noilor sarcini 

de serviciu repartizate unor  compartimente, birouri, persoane, ( tesa ) , 

neimplicate în mod direct conform legislatiei sanitare în vigoare, dar care în  în 

baza Decretului nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul 

Romaniei și a masurilor de prima urgenta care au trebuit luate inca de la 

inceputul pandemiei  a facut necesara mobilizarea  și   altor categorii de personal  

din cadrul Direcției de Sanatate Publica. 

     3.   Vizarea  adreselor  de  la  celelalte  compartimente  ale  institutiei;        

4.  Întocmire  acte  aditionale  de  prelungire   a  contractelor  de  prestari servicii;                                                 

5.    Intocmire  acte  aditionale  de  prelungire   a  contractelor  de  furnizare de servicii;                                                

6.   Verificarea  și  vizarea  contractelor  de  achizitii  publice  de   produse, servicii, 

lucrari,                                                       

7.    Participarea  la  Comitetul  Director  al  D.S.P.J. Hunedoara , cat și în consiliile de 

administrație ale spitalelor;  
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8.  Modificarea actelor aditionale  în județul Hunedoara a unui numar de 5 Centru de 

Permanenta, în baza Legii nr. 236 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuitatii 

asistentei medicale primare prin centrele de permanenta și a Ordinului nr. 697 din 

25 mai 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea 

continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, cu 

modificările și completarile ulterioare,  

     9.  Autorizarea  documentelor  emise  de  unitățile  sanitare de  pe  teritoriul  județului  

Hunedoara cu  aplicarea  ştampilei  speciale și  a  semnăturilor  autorizate în  vederea  

aplicării  Apostilei   de  la  Haga  pentru  cetăţenii  care  circulă  în  statele semnatare  ale  

Convenţiei  de  la   Haga  sau  cu  care România  a  semnat  tratate  sau  convenţii  de  

asistenta juridică  în  materie civila;                                                         

10. Intocmirea  actelor  și  demersurilor  în  urma  primirii  sentintelor  definitive  ale  

instantelor în  vederea  internarii  medicale  în  ambulatoriu  conf. art. 109  C.P., cu  

adrese  către  Politie, ambulanta,instanta, Spitalele  de  Psihiatrie și  apartinatori.    

     11. Întocmirea  actelor  și  demersurilor  în  urma  primirii  sentintelor  definitive  ale   

instantelor  în  vederea  internarii  nevoluntare  conf. art. 110  C.P., cu  adrese  către  

Politie, instanta, Spitalul  de  Psihiatrie și pentru Masuri de siguranta  Jebel și 

Zam,apartinatori. 

      12. Comunicari    transmise  către  Inspectoratul  de  Politie  al  Judetului  Hunedoara 

– Serviciul  de  Investigatii  Criminale   privind  situația   (actualizata)  bolnavilor  psihici  

din  Judetul  Hunedoara, încadrati  în  dispozitiile  art. 109 c.p. și  art. 110 C.P., cu  

mentionarea  bolii de  care  sufera respectiva  persoana , infractiunea  savarsita și 

domiciliul  acestuia.       

      14.  Adrese  de  raspuns  intocmite  de  către  Compartimentul Juridic; incepand din 

luna februarie 2020 au fost activitățile prioritare legate de contextul epidemiologic 

generat de infecția SARS-CoV-2. 

     15.  Actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului , 

în conformitate cu H.G.R. nr. 1705 / 2006 și cu Ordinul  nr. 428 / 2007 –adresa către 

Ministerul Sanatatii  cu privire la actualizarea situatiei imobilelor (constructii și terenuri) 

aflate în administrarea D.S.P.J. Hunedoara (ordonator secundar de  credite – ordonator 

principal MS)      

      16.  Incheierea contractelor / actelor aditionale  pentru asigurarea unor cheltuieli de 

natura  cheltuielilor de personal sau, dupa caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri și 

servicii pentru cabinetele cuprinse în structura organizatorica a spitalului public din 

reteaua autoritatilor administratiei publice locale. 

    17. Întampinari  întocmite  în  dosarele  aflate  pe  rol. 
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COMPARTIMENTUL  DE AUDIT 

 

Compartimentul de audit public intern este constituit distinct în subordinea directă 

a conducătorului institutiei publice, auditorul intern avand acces la toate datele și 

informaţiile, inclusiv la cele existente în format electronic, pe care le considera relevante 

pentru scopul și obiectivele precizate în ordinele  de serviciu. Auditorul intern și-a 

îndeplinit atribuţiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate, 

conform legislatiei în vigoare și potrivit normelor și procedurilor specifice activităţii de 

audit public intern elaborate și actualizate. La nivelul DSP Hunedoara, compartimentul 

de audit intern a functionat cu 1 auditor intern cu statut de functionar public. In cursul 

anului 2020, la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică a Judetului Hunedoara  nu fost 

realizate misiuni de audit intern.  

A fost elaborat și trimis la Ministerul Sanatatii și Curtea de Conturi a Romaniei, 

Camera de Conturi Hunedoara, „Raportul privind activitatea de audit public intern 

aferentă anului 2019 desfăşurată la nivelul DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A 

JUDETULUI HUNEDOARA, precum și a entităţilor publice subordonate, aflate în 

coordonarea sau sub autoritatea acesteia”. 

A fost elaborat planul anual 2021 și planul multianual de audit public intern 2021 

-2023, fiind identificate procesele și activitățile purtatoare de riscuri. 

Au fost actualizate, în limita timpului disponibil  o parte din procedurile 

operationale ale compartimentului de audit. 

In cursul anului 2020  au fost urmărite un numar de 12 recomandări, formulate în  

cursul  anului 2019 prin Rapoarte de Audit, din care 12  recomandări implementate la 

termenele stabilite. 

A fost elaborat și urmarit planul de actiune pentru implementarea recomandarilor 

formulate de Ministerul Sanatatii – Biroul Audit Public Intern în Raportul de Audit Public 

Intern VSC 2751/18.12.2019. 

Au fost intreprinse masuri pentru ducerea la indeplinire a recomandarilor din 

Raportul de follow-up/ 06.12.2019 al Curtii de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi 

Hunedoara cu privire la “Performanta gradului de ocupare a personalului sanitar din 

sistemul national public de sanatate”. 

Cooptarea auditorului în controlul comun cu Casa de Asigurari de Sanatate a 

Judetului Hunedoara în baza dispozitiei nr.136/14.09.2020, pentru verificarea  Centrelor 

de Permanenta din județ, pentru respectarea OMS nr.697/2011 cu modificările și 
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complectarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la 

asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta. 

Au fost solicitate și aprobate doua suspendari  a planului anual de audit intern a 

Direcției de Sanatate Publica  a Judetului Hunedoara, cu referat nr.3960/25.03.2020 și 

nr.4175/30.05.2020  privind suspendarea misiunilor de audit, avand în vedere evolutia 

situatiei Covid – 19, în județul Hunedoara și în tara, a instituirii starii de urgenta și alerta,  

a sarcinilor de serviciu repartizate incepand cu data de 16.03.2020 și cooptarea 

auditorului intern în desfasurarea activității de combatere  și raspandire a COVID–19 : 

A fost tinuta o evidenta stricta a persoanelor carantinate, pe centre de carantinare 

avand în vedere ca finantarea și decontarea cheltuielilor de carantinare este decontata  

din fonduri de la Ministerul Sanatatii, prin Directia de Sanatate Publica.  

Au fost confruntate, centralizate și  avizate cheltuielile efectuate cu persoanele 

carantinate în vederea decontarii corecte a sumelor alocate acestora. 

 La solicitarea Ministerului Sanatatii prin Serviciul de Telecomunicatii Speciale s-a 

creat o platforma pentru raportarile specifice în perioada starii de urgenta și ulterior pe 

toata durata starii de alerta cu prelungirile ulterioare, în care au fost raportate: 

- total persoane carantinate la data curenta, defalcate pe cetateni romani și straini; 

- total persoane carantinate care au fost testate pana în prezent, defalcate în 

persoane testate POZITIV, NEGATIV; 

- total persoane carantinate pana în prezent cu teste în ASTEPTARE; 

Raportarile au fost trimise către Centrul de Comanda din Ministerul Sanatatii și 

implicit la C.J.C.C.I. a județului Hunedoara. In perioada starii de urgenta, raportarea se 

efectua zilnic, de doua ori/zi, (inclusiv sambata și duminica), urmand ca dupa prelungirea 

starii de alerta sa fie efectuata zilnic. 

 Au fost redactate răspunsuri scrise sau verbale la nenumarate solicitari de la 

persoane carantinate sau izolate la domiciliu, de la persoane care urmau sa intre în tara 

din zone considerate cu risc epidemiologic , sau de la apartinatorii acestora. Raspunsuri 

către instituții implicate în combaterea și prevenirea infectilor cu coronavirus și implicit 

către Ministerul Sanatatii și Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Interventiei 

Hunedoara. 

 In perioada starii de alerta odata cu implementarea aplicatiei de monitorizare a 

bolnavilor de COVID 19, CORONA- FORMS au fost introduse zilnic date cu privire la 

anchetele epidemiologice efectuate la persoanele pozitive cat și contactii acestora în 

vederea emiterii  DECIZIILOR de carantinare/ izolare. 
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 De asemenea trimiterea către fiecare pacient, izolat/ carantinat și către medicii de 

familie a aestora a decizilor emise cu perioadele aferente izolarii/carantinarii pentru 

redactarea/ acordarea concedilor medicale. 

In toata perioada starii de urgenta cat și cea de alerta, pentru activitățile 

enumerate mai sus, auditorul a raspuns cu promtitudine la toate solicitările din partea  

conducerii Direcției de Sanatate Publica Hunedoara, prin chemari de la domiciliu sau prin 

efectuarea de ore peste programul normal de lucru. Mobilizarea auditorului intern, 

pentru participarea  alaturi de întreg personalul medical și nu numai, atat în starea de 

urgenta cat și în ceea de alerta, în vederea limitarii imbolnavirilor cu COVID-19, a ajutat 

prin sarcinile de servici realizate la prevenirea și combaterea infectiilor cu coronavirus și 

la aplicarea unitara a dispozitiilor autoritatilor publice centrale cu rol principal și de 

coordonare. 

 

COMPARTIMENTUL ASISTENTA MEDICALA ȘI PROGRAME – DOMENIUL ASISTENTA 

MEDICALA 

 

1. Participarea în comisii interinstitutionale:    

S-a participat la sedintele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

constituita prin Hotărârea nr. 20/2016 a Consiliului Județean Hunedoara în conformitate 

cu Legea nr. 448/2006 privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - intalniri saptamanale la Directia Generala de Asistenta Sociala și Protectia 

Copilului. Au fost verificate dosarele depuse în conformitate cu  Ordinul nr. 762 din 2007 

pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea 

în grad de handicap. 

2. In conformitate cu Ordinul M.S. / M.A.I. 697 / 112 / 2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin 

centrele de permanenta,  s-a monitorizat și în anul 2020 activitatea celor 5 centre de 

permanenta din județ :  Deva, Criscior, Petrila, Uricani și Simeria 

 - verificarea lunara a graficului garzilor;           

 - centralizarea lunara a indicatorilor de activitate raportati de către centre și de 

către unitățile administrativ teritoriale;  

 - raportarea trimestriala către Ministerul Sanatatii 

 - evaluarea anuala a centrelor de permanenta 

- Comisia mixta constituita din reprezentanti ai CJAS și DSP de control privind respectarea 

asigurarii continuitatii asistentei medicale primare în regim de garda prin centrele de 

permanenta din județ, pentru perioada 2019-2020, ca urmare a dispozitiei nr. 136 din 
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14.09.2020 a Directorului Executiv al DSP Hunedoara. In perioada 01.10-31.10.2020 au 

fost supuse verificarii 4 centre de permanenta din județ : CP Deva, CP Simeria, CP Petrila 

și CP Uricani. Au fost verificate dotarile minime necesare, documentele care atesta 

pregatirea profesionala a personalului  a fost evaluata activitatea desfasurata și au fost 

facute recomandari pentru eficientizarea activității și remedierea deficientelor 

constatate. Rezultatele controlului au fost sintetizate intr-un raport ce a fost inaintat 

directorului executiv al DSP Hunedoara 

3. Impreuna cu reprezentanti ai casei judetene de asigurari de sanatate, colegiului 

teritorial al medicilor și ai asociatiilor profesionale judetene a medicilor s-a participat în 

următoarele comisii paritare pentru analizarea nevoilor de servicii medicale ale 

populației, în vederea derularii actiunii de contractare a serviciilor medicale pe anul 2020 

(în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei 

medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobat prin Hotarare de 

Guvern):  

- Comisia paritara pentru asistenţa medicală primară – 2 intalniri 

S-au identificat zonele cu deficit de furnizori și cele cu exces de medici în asistenta 

medicala primara. S-a stabilit sporul de zona pentru furnizorii de asistenta medicala 

primara din zone cu conditii grele. 

- Comisia paritara pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru 

specialitatile clinice –1 intalnire.  

S-a stabilit numarul de norme pentru asistenta medicala de specialitate. 

S-a stabilit necesarul de furnizori de servicii medicale pe categorii de specialitati.  

- Comisia paritara pentru asistenta medicala spitaliceasca – 3 intalniri. 

S-au stabilit specialitatile deficitare din unitățile sanitare cu paturi și s-a aprobat 

realizarea activității acestora cu medici din alte unitati, asigurand necesarul de medici și 

continuitatea asistentei medicale în unitățile sanitare cu paturi în principal în 

specialitatile deficitare din spitalele suport Covid (Boli infecțioase, ATI), urmarindu-se 

evitarea sincopelor în furnizarea serviciilor de sanatate în contextul pandemiei Sars-CoV-

2. 

4. Comisia de stabilire a numarului de paturi aprobate și contractabile pentru anul 2020, 

impreuna cu reprezentanti ai Casei Judetene de Asigurari de Sanatate și ai Colegiului 

Județean al Medicilor -  1 intalnire 

S-a stabilit și aprobat numarul de paturi contractabile din numarul total de paturi pentru 

fiecare unitate sanitara cu paturi din județ, cu incadrare în numarul total de paturi 

contractabile pe județ, stabilit prin Ordin al MS. 
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5.  Comisia de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de 

medicamente și materiale sanitare impreuna cu reprezentanti ai Casei Judetene de 

Asigurari de Sanatate .  

S-au evaluat în total 173 furnizori de asistenta medicala: 

• 7 unitati sanitare cu paturi 

• 10 cabinete medicale de specialitate 

• 30 cabinete medicina de familie 

• 16 cabinete medicina dentara 

• 1 unitate medicala de specialitate paraclinica - laborator 

• 4 unitati medicale de specialitate paraclinica – radiologie 

• 1 furnizor de dializa  

• 4 furnizori de dispozitive medicale 

• 1 furnizor de transport sanitar 

• 99 farmacii 
Au fost analizate dosarele complete depuse de către furnizorii de asistenta medicala 

aflati în relatie contractuala cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Hunedoara. S-a 

verificat respectarea conditiilor de evaluare în vederea contractarii, stabilite prin acte 

normative. 

6. - Comisia mixta constituita impreuna cu reprezentanti ai Casei Judetene de Asigurari 

de Sanatate  Hunedoara pentru verificarea a dotarii și conditiilor de desfasurare a 

programelor naționale de sanatate curative de ortopedie, oncologie și hemodializa și de 

analiza a chestionarelor de evaluare intocmite de către unitățile sanitare publice care 

deruleaza aceste programe.  Deplasare la unitățile sanitare în care se deruleaza  aceste 

programe (Spitalul Județean de Urgenta Deva, Spitalul Municipal Hunedoara, Spitalul de 

Urgenta Petroșani) și verificarea conditiilor de dotare care trebuie îndeplinite și circuite 

functionale stabilite prin norme. In urma analizei s-au facut propuneri de îmbunătățire a 

activității și a fost formulat raport care a fost inaintat către CNAS. 

7. Membrii desemnați din partea Direcției de Sanatate Publica în cadrul consiliilor de 

administrație ale unităților sanitare cu paturi au participat la întâlnirile acestora: 

Se dezbat problemele cu care se confrunta unitățile sanitare, situația economica a 

unității, atragerea de personal medical calificat, propuneri de îmbunătățire a accesului 

populației la servicii de asistenta medicala, eficientizarea activității unității, analiza 

indicatorilor de activitate, creșterea gradului de satisfacție . 

8. S-a participat în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici, 

farmacisti și biologi, organizate în unitățile sanitare din județ:-Spitalul Municipal 

Hunedoara – 4 concursuri de medic specialist (oncologie medicala, medicina interna, 

pediatrie) 
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9.  Coordonarea Programul National de Transplant de organe, tesuturi și celule de origine 

umana (PN IV. 3.1) și realizarea raportarilor trimestriale și anuale (indicatori, raport de 

activitate) pentru PN IV 3.1desfasurat în Spitalul Județean de Urgenta Deva: 

• monitorizarea activitatilor desfasurate în cadrul programului 

• realizarea și transmiterea lunara către ANT a necesarului de credite bugetare pe 
surse de finantare, în conformitate cu bugetul alocat, pentru PN-SP 

• realizarea și transmiterea lunara a deconturilor pentru luna precedenta. 

• 4 raportari trimestriale și o raportare anuala (indicatori fizici și de eficienta, 
rapoarte de activitate) 

10. S-a realizat centralizarea indicatorilor de evaluare (fizici și de eficienta) și a executiei 

bugetare, precum și a rapoartelor de activitate de la unitățile sanitare, în conformitate 

cu prevederile ordinului MS nr. 5/2020 privind aprobarea modului de administrare, 

finantare și implementare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și 

ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI adulți /copii și terapia intensiva nou-nascuti și 

transmiterea datelor către Ministerul Sanatatii – Serviciul Medicina de Urgenta.  

Au fost realizate raportari trimestriale ale indicatorilor, rapoarte lunare și raport anual 

de activitate. 

11. S-a realizat centralizarea indicatorilor de evaluare (fizici și de eficienta) și a executiei 

bugetare, precum și a rapoartelor de activitate de la unitățile sanitare, în conformitate 

cu prevederile ordinului MS nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, 

finantare și implementare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și 

ingrijirea pacientilor critici cu infectii emergente și reemergente  (AP-IE/RE) și 

transmiterea datelor către Ministerul Sanatatii – Serviciul Medicina de Urgenta. Au fost 

realizate raportari trimestriale ale indicatorilor, rapoarte trimestriale  și raport anual de 

activitate. 

12. Realizarea raportarilor trimestriale și anuale (indicatori, raport de activitate) pentru 

acțiuni prioritare APAVCAc desfasurat în Spitalul Județean de Urgenta Deva:- 4 raportari 

trimestriale și o raportare anuala (indicatori fizici și de eficienta, rapoarte de activitate) 

13. Comisia mixta de prelungire a activității medicilor care isi desfasoara activitatea în 

relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate judetene dupa implinirea varstei 

de pensionare, la cerere, constituita în baza legii 113/2016, constituita la nivelul DSP, 

impreuna cu reprezentanti ai Casei  judetene de asigurari de sanatate și Colegiului 

Județean al Medicilor s-a participat la  – intalniri  lunare. S-au analizat documentele 

depuse la dosar și s-a verificat daca sunt îndeplinite conditiile de prelungire a activitatatii 

medicilor peste varsta legala de pensionare. 

14. S-a realizat analiza și raportarea semestriala a activității managerului Spitalului de 

Psihiatrie Zam conform Ordinului MS nr. 229/2011 – 2 rapoarte. Au fost transmise către 
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Ministerul Sanatatii - Secretariat general rapoartele semestriale ale activității 

managerului Spitalului de Psihiatrie Zam, aprobate de către Consiliul de administrație, 

care cuprind indicatorii de activitate, conform Ordinului MS nr. 229/2011. 

15. S-a realizat activitatea de întocmire a documentatiei pentru trimitere la tratament în 

străinătate a unor categorii de bolnavi conform Ordinului MS nr. 50/2004.  S-a realizat 

documentatia pentru un dosar și a fost transmisa comisiei teritoriale de specialitate 

Timișoara 

16. S-a participat la Comisia medicala de orientare scolar-profesionala – 7 intalniri 

S-au analizat dosarele depuse și s-a stabilit oportunitatea reorientarii scolare avand în 

vedere starea de sanatate a elevilor. 

17. Comisia de vanzare  spatii medicale constituita conform Ordonantei de Urgenta nr. 

68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităților 

administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum și a spaţiilor în care 

se desfăşoară activităţi conexe actului medical: S-a constituit comisia impreuna cu 

reprezentanti ai Colegiului Județean al Medicilor și ai Consiliului Local Petroșani în 

vederea vanzarii a doua spatii ale cabinetelor de medicina de familie din Petroșani. S-au 

analizat solicitările medicilor, documentatia depusa în conformitate cu prevederile 

legislative, urmand a fi demarata procedura de vanzare.  

 18. Comisia de monitorizare și competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis, 

constituita în conformitate cu  Ordinul Ministerului Sǎnǎtǎţii nr. 1343 din 6 noiembrie 

2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a comisiei de 

monitorizare și competenţǎ profesionalǎ pentru cazurile de malpraxis, cu modificările și 

completarile ulterioare- 1 sesizare Au fost realizate raportari lunare și un raport anual.                                                                                                

19. S-a participat la realizarea anchetelor epidemiologice la persoanelor depistate pozitiv 

cu virusul SARS-CoV-2: 

- completarea formularului de stabilire a contactilor directi ai cazului confirmat  

din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind 

modalitatea de aplicare  

de către direcțiile de sănătate publică a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații 

de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2; 

- completarea și transmiterea DECIZIILOR de confirmare sau infirmare a măsurii de 

izolare /decizie de confirmare  sau infirmare a prelungirii măsurii de izolare din Ordinul 

MS nr. 1.309 /2020 

privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire  și limitare a îmbolnăvirilor cu 

SARS-CoV-2; 

- completarea și transmiterea   DECIZIILOR de confirmare sau infirmare a carantinării; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229869
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- informarea medicilor de familie în legatura cu datele persoanelor cu test pozitiv. 

20. Comisia DSP de analiza și verificare a necesitatii și oportunitatii  dotarii unităților 

sanitare cu paturi în procesul de evaluare a cererilor de finantare depuse în cadrul 

apelului de proiecte pentru Consolidarea capacitatii sistemului medical public de 

gestionare a situatiei de urgenta cauzata de criza COVID -19, Axa Prioritara 9 protejarea 

sanatatii populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific9.1 

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului  

Operational Infrastructura Mare 2014-2020. 

Comisia constituita în baza ordinului Ministerului Sanatatii nr.1108/18.06.2020  s-a 

deplasat la sediul unităților sanitare cu paturi care au solicitat finantare ( Spitalul de 

Urgenta Petroșani, Spitalul Municipal « Dr. Al. Simionescu» Hunedoara, Spitalul 

Municipal Orastie, Spitalul Municipal Lupeni, Spitalul Orasenesc Hateg, Spitalul General 

CF Simeria, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu) 

S-a analizat structura organizatorica existenta, autorizatia sanitara de functionare  și 

incadrarea cu personal medico-sanitar specializat. Comisia a evaluat existenta circuitelor 

functionale în conformitate cu autorizatia sanitara de functionare și a constatat ca exista 

posibilitatea asigurarii unor spatii corespunzatoare în contextul epidemiei cu SARS COV 

2.  

S-a constatat ca unitățile dispun de anumite dotari în prezent, dar se justifica și achizitia 

dotarilor solicitate prin listele anexate solicitarii, în vederea acordarii serviciilor medicale 

pacientilor suspecti/confirmați cu virusul SARS-COV 2, pentru fiecare tip de 

echipament/tip de bun propus spre finantare în vederea pregatirii unui nou val epidemic. 

Dupa verificarea necesitatii, respectiv oportunitatii achizitionarii echipamentelor 

(mijloace fixe și obiecte de inventar) listele au fost acceptate de comun acord de către 

comisia DSP Hunedoara și managerii unităților sanitare, fiind justificate prin profilul 

adresabilitatii pacientilor la unitățile sanitare, și profilul patologiei acestora și specificul 

unității. S-a eliberat avizul favorabil în vederea dotarii cu mijloace fixe și obiecte de 

inventar. 

21.In conformitate cu  prevederile Ordinului nr. 2 din 4 ianuarie 2019 pentru modificarea 

și completarea Regulamentului de organizare și functionare a sectiilor  și 

compartimentelor de anestezie și terapie intensiva din unitățile sanitare,  aprobat prin  

Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.500/2009 s-a urmarit respectarea obligatiior privind  

analiza și  evaluarea a activității secțiilor și compartimentelor de  ATI din spitalele din 

județ și raportarea datelor către Directia de Sanatate Publica. 

 22. Au fost realizate informarile solicitate de către Ministerul Sanatatii. 



 

 

46 

 

  S-a realizat raportarea privind lista unităților de specialitate care realizeaza testarea RT 

– PCR pentru identificarea 2019-nCOV și capacitatea de testare pentru Covid-19 (numar 

de teste ce pot fi prelucrate zilnic). 

   S-a realizat raportarea saptamanala a situatiei echipamentelor RT-PCR aflate în dotarea 

unităților sanitare publice sau private din județ. 

   S-a realizat raportarea numarului de paturi ATI alocate pentru pacienții COVID și a 

numarului de paturi ATI achizitionate în anul 2020 pentru sectiile ATI. 

   S-a realizat informarea spitalelor il legatura cu Ordinul Ministerului Sanatatii  nr. 1.829 

din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea 

datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2. 

   S-a realizat situația necesarului pentru produsul farmaceutic Kaletra în unitățile 

sanitare cu paturi din județ. 

   S-a realizat raportarea privind     numarul paturilor din cele 12 unitati sanitare cu paturi 

din județ, defalcat pe sectii și numarul de medici. 

   S-a realizat centralizarea datelor de contact pentru persoanele cu functii de conducere 

din unitățile sanitare cu paturi din județ.  

  S-a realizat raportarea privind disfunctionalitatile în asigurarea produselor biocide 

specifice. 

   A fost informat Colegiul Medicilor Dentisti cu privire la reglementarile privind 

asigurarea urgentelor stomatologice în perioada situatiei de urgenta. 

   Au fost informate spitalele în legatura cu Ordinul MS nr.1284 /2012 privind 

reglementarea programului de vizite al apartinatorilor pacientilor internati în unitățile 

sanitare publice în cazul copiilor internati în sectiile / compartimentele de terapie 

intensiva.    

 S-a realizat situația centralizata a numarului de echipamente solicitate de către unitățile 

sanitare din județul Hunedoara privind achizitia centralizata de incubatoare pentru nou- 

nascuti. 

 

  Spitalul  Nr. paturi în 

structura 

organizatorica 

Nr. paturi 

contractate cu 

CJAS 

Categoria 

unității 

1  Spitalul Județean de 

Urgenta Deva  

778 646 III 
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2  Spitalul Municipal 

“Dr.Al.Simionescu” 

Hunedoara  

612 487 III 

3  Spitalul de Urgenta 

Petroșani  

657 515 III 

4  Spitalul Municipal Orastie  155 123 IV 

5  Spitalul Municipal Brad  145 114 IV 

6  Spitalul Municipal Lupeni  175 138 IV 

7  Spitalul Municipal Vulcan  110 85 IV 

8  Spitalul Orasenesc Hateg  140 110 IV 

9  Spitalul General CF 

Simeria  

106 91 IV 

10  Sanatoriul de 

Pneumoftiziologie Brad  

153 122 V 

11  Sanatoriul de 

Pneumoftiziologie 

Geoagiu  

222 155 V 

12  Spitalul de Psihaitrie Zam  350 287 V 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL ASISTENTA MEDICALA ȘI PROGRAME – DOMENIUL PROGRAME 

 

În anul 2020, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea 

programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018 și a Ordinului MS nr. 

377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de 

sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare, s-au 
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derulat următoarele programe de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului 

Sănătății: 

I. Programele naționale de boli transmisibile: Programul naţional de vaccinare; 

Programul naţional de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare; 

Programul naţional de prevenire, supraveghere și control al infecţiei HIV; Programul 

naţional de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei; Programul naţional de 

supraveghere și control al infecţiilor nosocomiale și monitorizare a utilizării antibioticelor 

și a antibioticorezistenţei; 

II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă și 

muncă; 

III. Programul naţional de securitate transfuzională; 

IV. Programele naționale de boli netransmisibile: Programul naţional de depistare 

precoce activă a cancerului prin screenig organizat: Subprogramul de depistare precoce 

activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia 

feminină eligibilă în regim de screening; Programul naţional de sănătate mintală și 

profilaxie în patologia psihiatrică; Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi 

și celule de origine umană: Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi și celule de 

origine umană; Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și 

centrale; Subprogramul de fertilizare în vitro și embriotransfer. Programul naţional de 

boli endocrine; Programul naţional de tratament dietetic pentru boli rare; Programul 

naţional de management al registrelor naționale; 

V. Programul naţional de evaluare și promovare a sănătăţii și educație pentru sănătate: 

Subprogramul de evaluare și promovare a sănătăţii și educație pentru sănătate; 

Subprogramul de prevenire și combatere a consumului de tutun; 

VI. Programul naţional de sănătate a femeii și copilului: Subprogramul pentru 

ameliorarea stării de nutriţie a mamei și copilului; Subprogramul de sănătate a copilului; 

Subprogramul de sănătate a femeii 

           Activitățile derulate în cadrul fiecărui program au fost respectate în conformitate 

cu prevederile legale, respectiv Ordinul MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor 

tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 

2018, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 

privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018.  

           Finanțarea s-a realizat în conformitate cu prevederea bugetară pentru anul 2020, 

respectiv trimestrializarea fondurilor alocate, atat pentru programele derulate prin 

spitalele aparținând autorităților administrației publice locale, cât și pentru programele 

derulate prin instituția noastră. Obiectivele stabilite în planul de acțiuni pentru anul 2020 
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la nivelul Compartimentul de Asistenţă Medicala și Programe, au fost îndeplinite în 

proporție de 100%  la termenele stabilite conform planului de acțiuni pe anul 2020, cu 

excepția cazurilor când modificările legislative au impus alte termene.  

Nu au existat cazuri ca pacienții să rămână fără medicamente.  

          Realizarea atribuţiilor și activităţilor Compartimentului de Asistenţă Medicala și 

Programe – domeniul Programe, în vederea implementării programelor naționale de 

sănătate publică, s-au realizat de către o persoană și au constat în: 

1. Au fost încheiate acte adiționale la contractele inițiale încheiate la anul 2017 cu 

unitățile de specialitate nominalizate în prezentele norme tehnice sau desemnate 

în condiţiile prevăzute în anexele nr. 1-7 la prezentele norme tehnice; 

2. S-a monitorizat derularea contractelor și a actelor adiționale încheiate cu unitățile 

de specialitate pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică; 

3. S-au asigurat fondurile necesare pentru derularea programelor/subprogramelor 

naționale de sănătate publică în cadrul bugetului aprobat cu această destinaţie, 

prin finanţarea lunară, în limita valorii de contract, contravaloarea bunurilor și 

serviciilor acordate în cadrul programului/subprogramului; finanţarea lunară a 

programelor/subprogramelor naționale de sănătate s-a realizat pe baza cererilor 

fundamentate ale unităților de specialitate care le implementează, însoţite de 

documentele justificative în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 

deschiderea de credite bugetare realizată de Ministerul Sănătății;  

4. S-a urmărit și controlat modul de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea 

programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică; 

5. Au fost informate unitățile de specialitate cu privire la condiţiile de contractare 

pentru finanţarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, 

precum și cu privire la modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor 

noi acte normative, prin publicare pe pagina web a direcţiilor de sănătate publică, 

precum și prin e-mail/fax la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu 

excepţia situaţiilor impuse de actele normative; 

6. A fost efectuat controlul implementării programelor/subprogramelor de sănătate 

publică, respectiv controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către unitățile 

de specialitate cu care se află în relaţie contractuală, potrivit prevederilor 

normelor tehnice;  

7. S-a monitorizat și evaluat modul de realizare a activităţilor cuprinse în 

programele/subprogramele naționale de sănătate publică de către unitățile de 

specialitate în baza contractelor încheiate; 
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8. S-a monitorizat și controlat consumurile și stocurile de bunuri înregistrate și 

raportate de unitățile de specialitate pentru implementarea 

programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;  

9. S-a monitorizat și controlat evidenţele financiar - contabile ale cheltuielilor 

aferente fiecărui program/subprogram, pe surse de finanțare și pe subdiviziunile 

clasificaţiei bugetare, atât în prevederi, cât și în execuţie, evidenţele tehnico-

operative pentru implementarea fiecărui program/subprogram naţional de 

sănătate publică, precum și evidenţele analitice ale consumurilor și stocurilor de 

bunuri utilizate în realizarea activităţilor fiecărui program/subprogram naţional de 

sănătate publică; 

10.  S-au primit de la unitățile de specialitate raportările trimestriale, cumulate de la 

începutul anului și anuale, privind: indicatorii specifici programelor naționale de 

sănătate publică, execuţia bugetară, situaţia consumurilor și stocurilor cantitativ – 

valorice de bunuri balanţele de stocuri cantitativ-valorice după preţ, rapoartele de 

activitate, transmise în primele 10 zile după încheierea perioadei pentru care se 

face raportarea;  

11.  A fost verificată corectitudinea datelor consemnate în raportările prevăzute mai 

sus; 

12.  S-a realizat centralizarea datelor raportate de unitățile de specialitate și 

transmiterea acestora către unitățile de asistenta tehnică și management în 

primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea; 

situaţiile centralizate au fost însoţite de balanţele de stocuri cantitativ-valorice 

după preţ întocmite și raportate de fiecare unitate de specialitate care 

implementează programele/subprogramele naționale de sănătate publică;  

13.  S-a realizat centralizarea stocurilor și a balanțelor de stocuri cantitativ-valorice 

după preţ de la unitățile care implementează PN TBC, conform anexei 12 și 13 din 

Ord. MS nr. 377/2017 cu modificările și completările ulterioare; 

14.  S-a întocmit concordanța consumurilor de medicamente care fac obiectul 

raportării în cadrul programelor naționale de sănătate publică cu înregistrările 

acestora în contabilitate, respectiv anexa 12, anexa 13 la Ord. MS nr. 377/2017, cu 

situația consumului valoric al medicamentelor conform balanței de gestiune din 

farmacie și situația privind înregistrarea cheltuielilor efective de medicamente în 

contabilitate, pentru fiecare PNSP în parte, iar după centralizare, transmiterea 

acestora la UATM-ul care gestionează fiecare program național de sănătate 

publică în parte; 



 

 

51 

 

15.  S-a formulat și transmis unităților de specialitate măsuri de remediere a 

disfuncţionalităţilor constatate cu prilejul monitorizărilor, evaluărilor sau 

controalelor efectuate și să monitorizeze punerea în aplicare a acestora;  

16.  S-a verificat publicarea pe site-ul unităților de specialitate a bugetului alocat, 

detaliat pe surse de finanțare, titluri bugetare și programe/subprograme naționale 

de sănătate publică, precum și a oricăror alte modificări survenite în timpul anului 

financiar;  

17.  S-a verificat publicarea pe site-ul unităților de specialitatea a execuției 

înregistrate, detaliat pe surse de finanțare și programe/subprograme naționale de 

sănătate publică;  

18.  S-au primit de la unitățile de specialitate solicitările fundamentate pentru 

modificarea bugetului alocat pentru implementarea programelor/subprogramelor 

naționale de sănătate publică; s-arealizat analiza solicitărilor adresate luând în 

considerare indicatorii realizaţi, execuţia bugetară, consumurile și stocurile de 

bunuri înregistrate la nivelul unităţii de specialitate și am transmis Agenţiei 

naționale de programe de sănătate/MS, propunerile fundamentate de modificare 

a bugetului fie în sensul redistribuirii fondurilor alocate la nivelul direcţiei de 

sănătate publică, fie în sensul rectificării lor.  

 

           Derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică s-au 

realizat și prin următoarele activităţi: 

1.  Coordonarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea programelor naționale de 

sănătate la nivel judeţean.  

2.  Analiza și monitorizarea modului de derulare a programelor/subprogramelor 

naționale de sănătate la nivelul unităților sanitare prin indicatorii fizici și de eficienţă 

realizaţi și transmişi de aceştia.  

3.  Urmare aprobării a noilor reglementări legislative privind desfăşurarea activităţilor în 

cadrul PNSP pentru anul 2020, prelucrarea acestora și informarea celor interesaţi 

(coordonatori, unităţi sanitare).  

4.  Urmare primirii filei de buget pentru toate PNSP implementate în anul 2020 la nivelul 

județului Hunedoara, am solicitat repartizarea sumelor alocate pentru programele 

derulate prin unitățile sanitare către coordonatorii tehnici, conform trimestrializarii 

alocate de M.S.  

5.  S-a informat fiecăre unitate sanitară despre bugetul alocat, pe surse de finanțare și 

programe, sume care se vor cuprinde în actul adițional la contractul incheiat în anul 2017 
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între unităţi sanitare și DSP pentru desfăsurarea activităţilor prevăzute în Ord.M.S. nr. 

377/2017.  

6. S-a întocmit și monitorizat trimestrializarea bugetului, atât pentru PNSP derulate de 

către unitățile de specialitate, cât și de către instituția noastră. 

7. S-a urmărit modul de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea programelor / 

subprogramelor naționale de sănătate în funcţie de realizarea obiectivelor și activităţilor 

propuse în cadrul programelor / subprogramelor naționale de sănătate și am întocmit 

propuneri privind modul de alocare a resurselor ramase neutilizate.  

8.  S-a transmis către Unităţile de Asistenţă Tehnică și Management înfiinţate în 

subordinea Ministerului Sănătății pe programele de sănătate a căror coordonatori sunt, 

cererile lunare de finanțare fundamentate, însoţite de documentele justificative, 

conform legii, pentru realizarea deschiderilor de credite bugetare pentru derularea 

programelor naționale de sănătate, conform dispoziţiilor legale în vigoare, totodată și am 

transmis și decontul de la fiecare unitate sanitară care a fost finanţată luna anterioară, 

cu copii după facturile fiscale, ordinele de plată și extrasele de cont, care atestă achitarea 

furnizorilor, pentru fiecare program naţional de sănătate publică, de la fiecare unitate 

sanitară, cuprinse în macheta decontului și totodată în altă machetă a decontului în 

formă centralizată, la nivel de judeţ.  

9. S-a întocmit situații privind facturile pe fiecare program de sănătate în parte, aferentă 

finanţării, pe machete concepute la nivel local, pentru o evidenţă a creditelor bugetare 

la zi; 

10. S-a întocmit situații privind suplimentările, virările și disponibilizările de credite, la 

rectificarea bugetară și la solicitarea unităților sanitare în funcţie de necesar și la 

solicitarea Ministerului Sănătății.  

11. Referitor la PN Vaccinare, program derulat prin instituția noastră, privind decontarea 

serviciilor de imunizare efectuate de către medicii de familie din judeţ care sunt în volum 

foarte mare, verificare documente fiscale, numerotare în ordine cronologica sosirii lor, 

duse la persoanele nominalizate pentru certificare cu „CFP” și Viza de certificare în 

privința realității, regularității și legalității, aplicare cu “Bun de plată”, centralizare în 

borderoul centralizator din cererea de finanțare și copii xerox pentru UATM, apoi scanare 

documente justificative și transmitere către UATM-uri sub formă scanată, activitate 

lunară, până la data de 25 ale lunii în curs.  

12. După primirea finanţării de la MS și efectuarea plăţii către medicii de familie, de către 

serviciul de contabilitate, s-a întocmit decontul pentru aceste plăţi pe machete prevăzute 

în Ord. M.S. nr. 377/2017 sub formă centralizată, iar în anexă s-au atașat ordinele de 
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plată care atestă plata furnizorilor, extrasele de cont și documentele justificative, care se 

transmit către UATM-uri, la începutul fiecărei luni, sub formă scanată. 

13. Lunar, au fost centralizate cererile de finanțare pe fiecare PNSP în parte, cu 

transmitere sub formă scanată, până la data de 25 ale lunii în curs, cu deschidere de 

credite pentru luna următoare. 

14. La solicitarea MS și a directorului executiv, participare la videoconferinţe organizate 

de MS la sediul instituţiei noastre, pe diferite teme privind PN Boli transmisibile – 

activități pentru lupta antiCovid 19. 

15. Demersuri către MS privind suplimentarea bugetului PN Boli transmisibile prioritare, 

PN HIV-SIDA și PN TBC, pentru achiziția de virocultoare pentru testările Covid-19, 

respectiv pentru a nu rămâne pacienţii fără medicaţie antiretrovirală și antituberculoasă. 

16. Solicitări și consilieri către toţi medicii de familie să respecte prevederile în cadrul 

legislativ în vigoare. 

17. Lunar, s-a întocmit și monitorizat execuția bugetară pentru fiecare PNSP. 

18. Propuneri de estimarea a bugetului pentru anul 2021, la solicitarea UATM, pe 

machete propuse. 

19. Urmare includerii a trei unități de specialitate din județ în Programul de boli 

transmisibile prioritare pentru testarea RT-PCR: 

 a) s-au încheiat contracte cu cele trei unități sanitare; 

b) s-a informat și consiliat actorii implicați, pentru realizarea activităților în bune 

condiții, cu informarea legislativă și respectarea limiteti bugetare pentru fiecare 

trimestru; 

c) s-a solicitat MS suplimentarea bugetului pentru activitatea de testare RT-PCR; 

d) s-a colaborat cu colegii din Laboratorul instituției, privind vizarea 

desfășurătoarelor pentru probele transmise la alte laboratoare din țară, în vederea 

determinării virusului Sars-Cov-2 respectiv, s-a verificat și solicitat raportarea rezultatelor 

pentru probele transmise, prin corespondență telefonică cu laboratoarele din țară; 

e) lunar, s-a verificat fiecare desfășurător de la unitățile sanitare din județ, în ceea 

ce privește CNP-urile și persoanele trecute pe cererea de finanțare în vederea decontării, 

cu respectarea Metodologiei de supraveghere a COVID 19 emisă de către Institutul 

Național de Sănătate Publică București; 

20. Raportarea zilnică pe tableta STS în cadrul activitatilor de supraveghere și combatere 

a infecției cu virusul  COVID 19, situația echipamentelor și a materialelor sanitare (stocuri 

la zi / consum pe 24 de ore / necesar pentru 30 de zile), respectiv numărul persoanelor 

izolate și carantinate, raportare zilnică, 7 zile pe săptămînă, până la orele 9.00. 
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Participarea la realizarea anchetelor epidemiologice la persoanele depistate pozitiv cu 

virusul SARS-CoV2:– completarea formularului de stabilire a contactilor directi ai cazului 

confirmat din Ord.MS 1513/2020 pentru aprobarea Planurilor privind modalitatea de 

aplicare de către DSP-uri a masurilor în domeniul sanatatii publice în situatii de risc 

epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Completarea și transmiterea deciziilor 

de confirmare sau infirmare a masurii de izolare/decizie de confirmare sau infirmare a 

prelungirii masurii de izolare din Ord.MS nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare 

a masurilor de prevenire și limitare a imbolnavirilor cu SARS-CoV2. Completarea și 

transmiterea deciziilor de confirmare sau infirmare a carantinarii. Informarea medicilor 

de familie în legatura cu datele persoanelor cu test pozitiv. 

21. Evidenţa tuturor situaţiilor economice privind programele derulate prin DSP HD, cât 

și prin unitățile sanitare (finanţarea pe articole bugetare, virări și suplimentări credite 

bugetare, deconturi) și răspunde solicitărilor Unităţii de Asistenţă Tehnică și 

Management Bucureşti privind cererile de finanțare, indicatori specifici, execuţie 

bugetară, rapoarte de activitate, stocuri și balanțe – la încheierea fiecărui trimestru, 

respectiv an ş.a. 

22. Colaborare cu serviciul Contabilitate din cadrul instituţiei, în ceea ce priveşte 

derularea PNS la nivelul județului Hunedoara, în vederea întocmirii tuturor situaţiilor 

economice – financiare, atât pentru institutia noastră, cât și pentru spitalele publice din 

rețeaua autorităţilor administraţiei publice locale prin care se derulează PNSP, respectiv 

colaborare cu serviciul Administrativ în vederea achiziţionării produselor cu destinaţie, 

prevăzute în Ord.MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a PNS 

pentru anii 2017 și 2018 cu modificările și completarile ulterioare. 

 

 

 

 

 

SITUAȚIA COMPARATIVĂ A CREDITELOR BUGETARE PREVĂZUTE PENTRU 

PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

ÎN ANUL 2019 CU ANUL 2020 

 

DENUMIRE PROGRAM / SUPBROGRAM / INTERVENTIE Execuţie 

an 2019 

Execuţie 

an 2020 

TOTAL PROGRAME 9.919 16.281 
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I.  PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE 

TRANSMISIBILE -TOTAL: 

9.541 16.020 

1.  Programul naţional de vaccinare 1.056 1.185 

2.  Programul naţional de boli transmisibile prioritare 147 6.458 

3.  Programul naţional de prevenire, supraveghere și 

control al infecţiei HIV/SIDA 

7.820 7.633 

4.  Programul naţional de prevenire, supraveghere și 

control al tuberculozei 

518 744 

5.  Programul naţional de supraveghere și control al 

infecţiilor nosocomiale și monitorizare a utilizarii 

antibioticelor și a antibioticorezistentei 

 

0 

 

0 

II.  PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A 

FACTORILOR DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI 

MUNCĂ 

 

25 

 

21 

IV.  PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE 

NETRANSMISIBILE -TOTAL: 

74 131 

4. 1.  Programul naţional de depistare precoce activă a 

cancerului prin screenig organizat / 4. 1. 1.  

Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului 

de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolau 

la populaţia feminină eligibilă în regim de screening 

 

 

0 

 

 

0 

4. 3. 1 Programul naţional de transplant de organe, 

ţesuturi și celule de origine umană / Subprogramul de 

transplant de organe, ţesuturi și celule de origine 

umană 

 

74 

 

131 

V.  PN DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII  SI EDUCAȚIE 

PENTRU SĂNĂTATE 

45 44 

1. Subprogramul de evaluare și promovare a sănătătii și 

educatie pentru sănătate 

45 44 

VI.  PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI 

COPILULUI -TOTAL din care: 

234 65 

1.  Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a 

copilului 

224 56 
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1. 1 Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 

0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin 

administrare de lapte praf 

 

201 

 

36 

1. 2 Profilaxia malnutritiei la copiii cu greutate mica la 

nastere 

14 11 

1. 5 Prevenirea deficientelor de auz prin screening 

auditiv la nou-nascuti 

9 9 

2.  Subprogramul de sănătate a femeii 10 9 

2. 4 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 10 9 

 

Ilustrare grafică a fondurilor alocate în anul 2019 comparativ cu anul 2020. 

 

  
 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

9919

16281

Execuție bugetară 

comparativă în anul 2019 cu anul 2020 (mii lei)            



 

 

57 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

0

5000

10000

15000

20000

9541

16020

I. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE 

19

20

21

22

23

24

25

25

21

II. PN DE MONITORIZARE A FACT.DETERMINANTI DIN MEDIUL DE VIATA 
SI MUNCA

0

20

40

60

80

100

120

140

74

131

IV. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE



 

 

58 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ca o analiză a execuției bugetare pentru programele naționale de sănătate publică 

derulate la nivelul județului Hunedoara și finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, 

comparativ pe anul 2019 cu anul 2020, putem remarca că, în anul 2020 a fost o finanțare 

mai mare cu 64,139 % comparativ cu anul 2019, datorita unor PNSP care au fost finanțate 
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mai mult în anul 2020, în special pentru Programul național de boli transmisibile pentru 

activitatea de testare RT-PCR. 

 

COMPARTIMENTUL ASISTENTA MEDICALA ȘI PROGRAME PROGRAMUL NAŢIONAL DE 

SĂNĂTATE A FEMEII ŞI   COPILULUI 

 

Centralizarea trimestriala/ anuala a  indicatorilor de evaluare (fizici și de eficienta), a 

executiei bugetare, a rapoartelor de activitate de la unitățile sanitare, precum și a 

situatiei stocurilor la data de 31.12.2020 și a   balantelor de stocuri cantitativ- valorice 

dupa pret pe depozite la data de 31.12.2020  pentru următoarele subprograme/ 

interventii:  

1. Subprogramul de nutritie și sanatate a copilului: 

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

de lapte matern prin administrare de lapte praf 

Activitati - procurarea și distribuţia de lapte praf în scopul acordarii gratuite 

copiilor cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, conform 

prevederilor legale în vigoare. 

Interventia se desfasoara prin 12 autoritati ale administratiei publice locale  din 

județ cu care Directia de Sanatate Publica a județului Hunedoara a incheiat contracte 

pentru  furnizarea laptelui praf, formulă pentru sugari, care se acordă gratuit, pe bază de 

prescripţie medicală, copiilor cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de 

lapte matern: Deva, Hunedoara, Petroșani, Orastie, Brad, Lupeni, Vulcan, Aninoasa, 

Calan, Geoagiu, Petrila și Simeria. 

In anul 2020 au beneficiat de aceasta interventie 510 copii cu varsta cuprinsa intre 

0 – 12 luni. 

1.2. Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere 

Activitati - administrarea de soluţii pentru alimentaţie parenterală și alimente cu 

destinaţie medicală specială, pentru copilul cu greutate mică la naştere în scopul 

recuperării nutriţionale a acestuia și prevenirii malnutriţiei protein - calorice; 

administrare în timpul spitalizării. 

Interventia s-a derulat în  Spitalul Județean de Urgenta Deva.  

In  anul  2020 au fost 174 de beneficiari ai acestei interventii  -copii cu greutate 

mica la nastere sub 2500 g sau cu greutate pana la 3000 g pana la varsta de 3 luni. 

1.3.Prevenirea fenilcetonuriei și hipotiroidismului congenital prin screening neonatal, 

confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie și monitorizarea evolutiei bolii 
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Activitati -  recoltarea și transportul spoturilor de sange la Centrul regional 

București din structura Institutului National pentru Sanatatea Mamei și Copilului „ 

Alessandrescu- Rusescu” București  pentru dozarea fenilalaninei plasmatice în cazul 

fenilcetonuriei și a TSH- ului în cazul hipotiroidismului congenital. 

Interventia se deruleaza în cele 8 unitati sanitare cu paturi în care exista sectii / 

compartimente de obstetrica – ginecologie / neonatologie ( Spitalul Județean de Urgenta 

Deva, Spitalul de Urgenta Petroșani, spitalele municipale Hunedoara, Orastie, Brad, 

Lupeni, Vulcan și Spitalul Orasenesc Hateg). 

In  anul 2020 beneficiarii acestei interventii au fost:  

a)număr nou-născuţi testaţi pentru fenilcetonurie:  2107     

b)număr nou-născuţi testaţi pentru hipotiroidism congenital: 2107           

c)numar copii care au beneficiat de efectuarea testelor pentru confirmarea 

diagnosticului de fenilcetonurie:  2  

d)număr copii confirmați cu diagnosticul de fenilcetonurie: 0  

e)număr copii în tratament dietetic care au beneficiat de efectuarea testelor pentru 

monitorizarea evolutiei fenilcetonuriei: 0. 

1.5 Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuti 

 Activitati- efectuarea screening-ului auditiv la nou- nascuti. 

Interventia se deruleaza în cele 8 unitati sanitare cu paturi în care exista sectii / 

compartimente de obstetrica – ginecologie / neonatologie ( Spitalul Județean de Urgenta 

Deva, Spitalul de Urgenta Petroșani, spitalele municipale Hunedoara, Orastie, Brad, 

Lupeni, Vulcan și Spitalul Orasenesc Hateg), unitati care în anul 2018 au beneficiat de 

echipamentele de screening auditiv prin testarea de otoemisiuni acustice, furnizate de 

către Ministerul Sanatatii. 

In anul 2020 au fost 2097 beneficiari ai acestei interventii. 

2. Subprogramul de sănătate a femeii: 

2.4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh: 

Activitati – administrarea imunoglobulinei umane anti- D antepartum sau 

postpartum. 

Interventia se deruleaza în 3 unitati sanitare cu paturi în care exista sectii/ 

compartimente de obstetrica – ginecologie / neonatologie  clasificate la nivelul 2, 

conform prevederilor OMS nr. 1881/ 2006 ( Spitalul Județean de Urgenta Deva, Spitalul 

de Urgenta Petroșani, Spitalul Municipal „Dr. Al. Simionescu” Hunedoara).  

In  anul 2020 au existat 79 beneficiare ale acestei interventii. 
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• Monitorizarea lunara a  derularii  interventiei 1.1 ,,Profilaxia distrofiei la copiii 0- 

1 an care nu beneficiaza de lapte matern prin administrare de lapte praf,, : 

- repartizarea cantitatilor de lapte praf achizitionate către autoritatile publice locale; 

- centralizarea lunara și generarea raportului centralizator a datelor din fisele copiilor cu 

varsta cuprinsa intre 0- 12 luni care beneficiaza de acordarea laptelui praf pentru copiii 

aflati în evidenta medicilor de familie, cat și transmiterea acestuia la CNSISP; 

- asigurarea  derularii  contractelor   cu autorităţile administraţiei publice locale pentru 

realizarea activităţilor din cadrul interventiei "Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă 

cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte 

praf" din cadrul Programului National de Sănătate a Femeii și Copilului. 

24. Acordarea de consultanta și asistenta tehnica în domeniul evaluarii nevoilor și 

modalitatilor de implementare și monitorizare a strategiilor de asistenta medicala 

comunitara integrata și colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale în 

vederea realizării strategiei judeţene și a listei de priorităţi în domeniul asistenţei 

medicale a comunităţilor la risc: 

S-a monitorizat  activitatea personalului din reteaua de asistenta medicala 

comunitara, respectiv  21 asistenti medicali comunitari ( din care 1 asistent medical 

comunitar angajat  în cadrul proiectului - POCU 122607 cu titlul „ Crearea și 

implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei și a 

excluziunii sociale”) și 2 mediatori sanitari.  

Transmiterea lunara la MS- UICP a  documentelor necesare acordarii subventiei 

pentru asistentul medical comunitar angajat  în cadrul proiectului POCU 122607 „ 

Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei și 

a excluziunii sociale”, respectiv raportul lunar de activitate și foaia colectiva de prezenta. 

S- au transmis Ministerului Sanatatii- DGAMSP- Unitatea de Incluziune Sociala-   

solicitările primite de la autoritatile administratiei publice locale privind infiintarea de 

posturi noi în reteaua de asistenta medicala comunitara, în vederea analizei, respectiv 

a  supunerii spre  aprobare pentru finantare a acestor posturi. 

S- a colaborat  cu autoritatile administratiei publice locale în vederea realizarii 

strategiei judetene și a listei de prioritati în domeniul asistentei medicale a comunitatilor 

cu risc, în special în ceea ce privește: 

-implicarea personalului din reteaua de asistenta medicala comunitara în  în 

identificarea și monitorizarea, prin furnizarea de servicii de asistenta medicala 

comunitara populației vulnerabile din punct de vedere medical din comunitatile pe care 

le deservesc, inclusiv a populației vulnerabile care se afla în izolare la domiciliu ca urmare 
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a diagnosticarii cu SARS- CoV 2 sau contact al unor persoane diagnosticate pozitiv cu 

Covid 19, în scopul limitarii raspandirii virusului SARS- CoV 2; 

- implicarea asistentilor medicali comunitari, în identificarea, monitorizarea și 

sprijin în realizarea anchetelor epidemiologice a persoanelor care se afla în izolare la 

domiciliu ca urmare a diagnosticarii cu SARS- CoV 2 sau contact al unor persoane 

diagnosticate pozitiv cu Covid 19, în scopul limitarii raspandirii virusului SARS- CoV 2 

S-a avizat planul anual de asistenta medicala comunitara de la nivelul fiecarei  

unitati administrativ- teritoriale care are personal în reteaua de asistenta medicala 

comunitara (plan care  include și activitatea mediatorului sanitar, unde este cazul).  

S- au  informat AAPL- urile  cu privire la  sesiunile  de formare dedicate asistentilor 

medicali comunitari și mediatorilor sanitari, organizate  cu scopul de a creste capacitatea 

de gestionare a pandemiei COVID- 19 la nivelul comunitatilor, respectiv  cursuri online 

pentru asistenții medicali comunitari, pe tema “Management de caz în bolile rare”. 

 S-a realizat raportul privind implementarea masurilor cuprinse în Strategia 

Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand comunitatii rome 

2015- 2020, aprobata prin HG nr. 18/ 2015, cu datele aferente implementarii actiunilor 

în domeniul sanatatii, pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 și semestrul I al anului 2020. S- 

a realizat, în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului  nr. 18/ 2015,  raportul de 

progres  pentru anul 2020  a  indicatorilor  de performanta aferenti directiei de actiune 

în domeniul sanatatii,  la nivelul județului Hunedoara; 

25. S-a intocmit  și transmis  Ministerului Sanatatii- Serviciul de Integritate-   raportul 

anual privind indicatorii de evaluare a masurilor de transparenta institutionala și de 

prevenire a coruptiei, în conformitate cu Hotărârea Guvernului  nr. 583/ 2016.  

S-a participat la realizarea anchetelor epidemiologice la persoanele depistate 

pozitiv cu virusul SARS-CoV2:– completarea formularului de stabilire a contactilor directi 

ai cazului confirmat din Ord.MS 1513/2020 pentru aprobarea Planurilor privind 

modalitatea de aplicare de către DSP-uri a masurilor în domeniul sanatatii publice în 

situatii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 . Completarea și 

transmiterea deciziilor de confirmare sau infirmare a masurii de izolare/decizie de 

confirmare sau infirmare a prelungirii masurii de izolare din Ord.MS nr.1309/2020 privind 

modalitatea de aplicare a masurilor de prevenire și limitare a imbolnavirilor cu SARS-

CoV2. Completarea și transmiterea deciziilor de confirmare sau infirmare a carantinarii. 

 

COMPARTIMENT BUGET-FINANTE și CONTABILITATE 
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In cursul anul 2020 în cadrul Serviciului Economic s-au monitorizat lunar 

cheltuielile de personal proprii și cheltuielile aferente Centrului Județean de Aparatura 

Medicala. 

S-au centralizat și transmis Ministerului Sanatatii cererile de finantare din credite 

bugetare și din venituri proprii-accize pentru activitățile finantate prin DSP Hunedoara 

(dispensare scolare , cabinete de medicina sportive, cabinete de planning, medici 

rezidenti, cabinete TBC și LSM, UPU din structura spitalelor de urgenta, unitati medico-

sociale, asistenti comunitari și mediatori rromi) incheindu-se contracte și acte aditionale 

pentru unele din aceste activitati solicitandu-se decontul pe baza de facturi și state de 

plata pentru sumele finantate. 

De asemenea s-a monitorizat lunar situația  lucrarilor de investitii finantate de la 

bugetul de stat și din veniturile proprii MS (Accize) cat și din venituri proprii ale unităților 

direct subordinate Ministerului Sanatatii cat și situația consumului de medicamente din 

Rezerva antiepidemica și pentru Situatii speciale, a consumurilor de medicamente –

vaccinuri și materiale sanitare primite prin transfer fara plata de la Ministerul Sanatatii. 

 Trimestrial s-a intocmit și centralizat Situatia financiara a activității proprii 

DSP.Hunedoara cat și a unităților din subordine și s-a prezentat Ministerului Sanatatii. 

Evaluarea posturilor cuprinse în situatiile semestriale s-a facut conform urmatoarelor 

principii:continuitatii, prudentei, permanentei metodelor, evaluarii separate a 

elementelor de active și pasiv, comparabilitatii, contabilitatii pe baza de angajamente. 

 Evaluarea la intrarea în patrimoniu s-a facut la cost de achizitie pentru bunuri 

procurate cu titlu oneros și la o valoare justa pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit. 

 Evaluarea la bilant pentru activele fixe s-a facut la valoarea de intrare minus 

ajustari de valoare ( amortizarea). Amortizarea activelor fixe s-a inregistrat utilizand 

metoda liniara, tinand cont de durata normala de utilizare, prevazuta în Catalogul prvind 

duratele normale de utilizare. 

 Evaluarea la ieșire a bunurilor materiale s-a facut la prêt de achizitie respectand 

ordinea intrarii. 

 Evaluarea creantelor și datoriilor s-a facut la valoarea de inregistrare  

 Cheltuielile se inregistreaza în perioada când munca a fost prestata, pentru 

cheltuieli de personal și momentul când se consuma, pentru cheltuielile cu stocuri, 

cheltuielile cu serviciile, în perioada când au fost prestate, iar cele de capital, lunar , sub 

forma amortizarii. 
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 Veniturile se inregistreaza prin facturi emise în momentul recunoasterii serviciului 

prestat sau în momentul transferului de proprietate dupa natura și sursa lor, iar 

cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli dupa natura sau destinatia lor. 

 Contul de rezultat patrimonial prezinta situația veniturilor și cheltuielilor la 

31.12.2020. 

 Situatiile financiare la 31.12.2020 au fost analizate și aprobate în Comitetul 

Director al Direcției de Sanatate Publica a Judetului  Hunedoara. La data de 31 decembrie 

2020 sistemul de control intern/managerial al Direcției de Sanatate Publica Hunedoara 

este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial , 

cuprinzand standardele de control intern /managerial la entitatile publice. 

 

 2020 (mii lei) 2019 (mii lei) 

Cheltuieli de personal 10.704 9.458 

Pregatire profesionala 0 12 

Actiuni de sanatate SP 54.756 54.285 

Programe de sanatate SP+ATI SP 16.598 8.410 

Finanțarea asistenței medicale din 

cabinetele medicale din unitățile de 

învățământ 

8.795  

RK  investitii + aparatura -Spitale 2.938 23.071 

RK-DSP (Sp.Jud.Deva+Ap med DSP) 8.046 8.000 

 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV SI MENTENANTA și ACHIZITII PUBLICE 

 

Gestionarea fondurilor alocate de Ministerul Sǎnǎtǎţii pentru anul 2020; -centralizarea 

necesarului de bunuri/servicii/lucrari; 

 

- Încheierea noilor contracte pentru produse/servicii;- Achiziţionarea de produse 

necesare derulǎrii activitǎţii Direcţiei de Sǎnǎtate Publicǎ a Judeţului Hunedoara; - 

accesarea și utilizarea SEAP pentru achizitia de bunuri/servicii/lucrari;  - Organizarea și 

asigurarea activităţii de pază, aplicarea normelor de protecţia muncii și de PSI;- 

Asigurarea desfǎşurǎrii în bune condiţii a transporturilor necesare instituţiei; 
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- Încheierea  și derularea contractelor subscvente la acordurile cadru ale Ministerului 

Sanatatii, pentru achizitionarea de carburanti, hartie copiator A4 și A3 și lapte praf pentru 

sugari;  

- Raportarea lunarǎ privind monitorizarea derulǎrii programului de investiţii publice; 

- Întocmirea  Programului anual de achizitii publice  pentru anul 2020 , dupa aprobarea 

bugetului . In ultimul trimestru al anului 2020 s-a intocmit Strategia anuala de achizitii 

publice  pentru anul 2021  

- Verificarea foilor de parcurs și completarea FAZ-urilor în vederea înregistrǎrii contabile 

a consumurilor; - -asigurarea transportului probelor recoltate pentru determinarea 

virusului COVID 19 la laboratoarele care prelucreaza aceste probe  - asigurarea 

transportului vaccinului Cominarty în zilele de 29-31.12.2020;- Întocmirea necesarului de 

aparaturǎ de laborator pentru Direcţia de Sǎnǎtate Publicǎ a Judeţului Hunedoara și 

înaintarea acestuia la Ministerul Sǎnǎtǎţii spre aprobare; 

- Întocmirea dosarului de casare pentru mijloacele fixe și obiectele de inventar ale 

Direcţiei de Sǎnǎtate Publicǎ a Judeţului Hunedoara; 

- Respectarea Legii privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice; 

- Întocmirea tuturor situaţiilor solicitate de administraţia localǎ și forurile ierarhic 

superioare.   

 

COMPARTIMENT R.U.N.O.S. 

 

Verificarea și aprobarea  Statelor de functii ale unităților sanitare subordonate pentru 

anul 2019. Monitorizarea trimestriala a  cheltuielilor de personal la  unitățile sanitare 

subordonate. Intocmire Stat de functii pentru aparatul  propriu, cu respectarea legislatiei 

în vigoare. 

           Verificarea aplicarii  prevederilor  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Partea 

VI-a-Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administratia publica și evidenta personalului platit din fonduri publice. 

 Stabilire, calcul salarii, viramente salarii;intocmire declaratii fiscale.  

 Se ocupa de aplicarea procedurii de depunere la Agentia Nationala de Integritate 

a declaratiilor de avere și interese pentru functionarii publici angajati în cadrul Direcției 

de Sanatate Publica Hunedoara. 

 Inscrierea la examenul national de intrare în rezidentiat pentru medici, medici 

dentisti și farmacisti. Eliberarea certificatelor de medici specialisti, primari și a atestatelor 

de studii complementare.  
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 Evidenta detasarilor, recunoasterea și repartizarea pe stagii de pregatire a 

medicilor rezidenti incadrati la unitățile sanitare din județ. Comunicarea ordinelor de 

confirmare a medicilor, farmacistilor, biologilor, chimistilor  ca specialisti, primari 

respectiv principali incadrati în unitățile sanitare din județ. 

           Respectarea implementarii principiilor și normelor de conduita de către 

functionarii publici din cadrul institutiei, și efectuarea raportarilor trimestriale și 

semestriale cu privire la normele de conduita, către Agentia Nationala a Functionarilor 

Publici.  

           Perfectionarea  personalului din aparatul propriu: în 2019 : 9 persoane au 

participat la cursuri de perfectionare pentru care s-a alocat suma de 12.000 lei  / 2020 : 

4 persoane au participat la cursuri de perfectionare pentru care s-a alocat suma de 5.500 

lei . 

            Preluare, verificare și inaintare la Ministerul Sanatatii a documentatiilor necesare 

obtinerii Cerificatului de conformitate pentru exercitarea functiei în statele UE  pentru : 

anul 2019:  9 medici și 5 farmacisti  / 2020 :  10 medici și 2 farmacisti. 

 Intocmirea situatiilor solicitate de către Ministerul Sanatatii cu privire la fondul de 

salarii, posturi ocupate pe categorii de personal, în mod centralizat pe baza raportarilor 

tuturor  spitalelor din județ. Raspunsuri la solicitările unităților sanitare și ale  

personalului  incadrat la acestea, cu privire la drepturile de salarizare,drepturi de 

concedii și sesizari diverse. 

 

BIROUL STATISTICA/INFORMATICA în SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 

S-a actualizat Registrul de medici care contine evidenta și acordarea codului de 

parafa, înregistrarea în baza de date a informatiilor personale profesionale pe locul de 

munca conform OMS 1059 din 2003 privind declararea nominala obligatorie și evidenta 

medicilor. Fiecare actualizare se face conform legislatiei în vigoare:- legea asistentei 

primare- legea spitalelor - legea exercitarii profesiei de medic. A asigurat colectarea și 

prelucrarea datelor ce contin informatii medicale: de la medicii de familie, unitățile 

sanitare cu paturi și ambulatorii.S-a facut o urmarire lunara a prevalentei bolnavilor 

cronici din cabinetele medicilor de familie. De asemenea s-a urmarit situația gravidelor 

nou depistate la cabinetele medicilor de familie, evidenta bolilor infecțioase și parazitare 

a cazurilor nou declarate. 

In fiecare luna s-au urmarit indicatorii demografici. Acestia au fost calculati pe baza 

datelor privind: numarul cazurilor de deces, numarul de noi nascuti și a numarului de 

nascuti morti raportat la  numarul mediu de locuitori în zonele principale din județ și în 
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județ. S-au primit rapoartele în format electronic  privind cheltuielile cu medicamentele 

de la unitățile spitalicesti – publice – pentru verificare,  centaralizare  și transmitere în 

termen la MS . S-au intocmit situatii operative cu date statistice, avizate  de conducerea 

unitati, la solicitarea serviciilor din DSP, cit și a unor organizatii și persoane fizice.  S-au 

primit rapoartele SAN  de la toate unitățile sanitare publice și private, au fost verificate, 

centralizate, s-au intocmit  lucrarile SAN  - unitati și private care au fosti transmise la MS 

și Institutului National de Statistica. S-a intocmit SITUATIA CENTRALIZATOARE  - SINTEZA 

STARII DE SANATATE A POPULATIEI SI ACTIVITATII MEDICO-SANITARE din Judetul 

Hunedoara – primirea, verificarea, centralizarea  darilor de seama și centralizatoarelor 

anuale. 

In fiecare luna s-a facut o raportare a bolnavilor internati pentru consum de droguri 

și s-au transmis fisele acestora la Centrul National de Statistica și Informatica în Sanatate 

Publica Bucuresti.S-a prezentat o Sinteza a Starii de Sanatate către Centrul National de 

Statistica și Informatica în Sanatate Publica București. In domeniul Informaticii s-a 

asigurat actualizarea softului ;functionarea retelei de calculatoare; arhivarea bazelor de 

date; actualizarea paginii web a Direcției. 

Prin pagina de web a Direcției de Sanatate Publica s-a facut permanent o informare a 

populației. 

 Începând cu luna februarie 2020 Compartiment Statistica și Informatica în 

Sanatate Publica a fost cooptat în activitățile prioritare legate de contextul 

epidemiologioc generat de infecția SARS-COV-2 (înregistrarea și informarea 

persoaneleor în platforma CovStat), răspunsuri la solicitările primite prin e-mail 

referitoare la:- implementare serviciul de permanenta;- confirmare persoane izolate la 

domiciliu pentru Inspectoratul Județean de Jandarmi;- transmiterea către CJCCI a 

testarilor zilnice; 

- introducerea anchetelor în Corona Forms;- importul persoanelor pozitive din Corona 

Forms;- asigurarea și distribuirea materialelor de protectie pentru prevenirea propagari 

virusului Covid-19 conform legislatiei . 

 

Obiectivele activității Direcţiei  de  Sănătate  Publică  a Judeţului  Hunedoara pentru 

perioada anului 2020 au fost în concordanta cu OMS 1078/2010 și Strategia Natională de 

Sănătate 2014 - 2020 : 

In aria strategică 1 “Sănătatea publică “ activitatea DSP urmareste :  

Combaterea dublei poveri a bolii în populaţie prin Programele Nationale - ce urmareste 

controlul eficace al epidemiilor și supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv cu accent 

pe bolile transmisibile cu povară relativ mare în populație cat și reducerea poverii prin 
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boli netransmisibile evitabile, inclusiv intervenții privind patologii cronice istoric neglijate 

(cancer, boli cardiovasculare, diabet, sănătatea mintală, boli rare) : PN I  Programul 

naţional de imunizare:Subprogramul de vaccinări obligatorii; Subprogramul de vaccinări 

opţionale pentru grupele de risc;Programul naţional de supraveghere și control al bolilor 

transmisibile prioritare în care o mare parte din activitate au insemnat actiunile de 

prevenire și control a infecției cu virusul COVID-19 la care a participat intregul personal 

din DSP jud. Hunedoara; Programul naţional de prevenire, supraveghere și control al 

infecţiei HIV; Programul naţional de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei; 

Programul naţional de supraveghere și control al infecţiilor nosocomiale și monitorizare 

a utilizării antibioticelor și a antibioticorezistenţei; Si respectiv PN IV Programul naţional 

de depistarea precoce activă a cancerului de col uterin; Programul naţional de sănătate 

mintală și profilaxie în patologia psihiatrică; Programul naţional de transplant de organe, 

ţesuturi și celule de origine umană; Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi și 

celule de origine umană; Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice 

periferice și centrale; Subprogramul de fertilizare în vitro și embriotransfer; Programul 

naţional de boli endocrine; Programul naţional de tratament pentru boli rare; Programul 

naţional de management al Registrelor naționale;  

Prin Programul National II Sănatatea în relaţie cu mediul se realizeaza activitati de 

monitorizare a  factorilor de mediul , viata și munca.  

Prin Programul National V Promovare a sănătăţii și educație pentru sănătate se 

urmareste conştientizarea și educarea populației privind soluțiile eficace cu caracter 

preventiv (primar, secundar sau terțiar) .  

Prin Programul National VI imbunătăţirea sănătătii materne, neonatale și a copiilor.  

In aria strategică 2: Servicii de sănătate se realizeaza legatura  cu Ministerul Sanatatii - 

sistemul de sănătate trebuie să dispună de mecanisme care să asigure direcţionarea 

resurselor financiare în virtutea principiului eficienţei.   Pentru evaluarea accesibilităţii 

populației, ar trebui dezvoltate politici ţintite. Factorii determinanţi care influenţează 

gradul de accesibilitate al populaţiei la serviciile de sănătate sunt în general reprezentaţi 

de: nivelul sărăciei, şomajul, ocupaţia, mediul de rezidenţă, statutul de asigurat în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate, gradul de acoperire cu personal medical.La 

nivelul jud. Hunedoara dispunem de :  

- Unui sistem de servicii de asistenta comunitară de bază destinate grupurilor vulnerabile 

în județul Hunedoara exista un numar de 21 de asistenti comunitari și 2 mediatori 

sanitari; din pacate nici unul în municipiul Deva.  

- Creşterea eficacităţii și diversificarea serviciilor de asistenta medicală primară în județul 

Hunedoara exista 244 de cabinete medicale ale medicilor de familie, 240 cabinete 
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medicale de medici stomatologi și 5 centre de permanenta ale medicilor de familie care 

ajuta foate mult la degrevarea serviciilor de urgenta prespitalicesti și spitalicesti care pot 

sa asigure astfel medicina de urgenta pentru cazurile în care viata pacientilor este în 

pericol;  

- Consolidarea calității și eficacității serviciilor furnizate în ambalatorul de specialitate pe 

langa cele 9 ambulatorii integrate ale spitalelor din județ ,în jud. Hunedoara functioneaza 

și 251 de  cabinete medicale ale medicilor specialisti  

Creşterea gradului de siguranţă a populaţiei prin consolidarea sistemului integrat de 

urgenta și asigurarea accesibilităţii la asistenţa medicala de urgenta adecvată în mod 

echitabil în jud. Hunedoara functioneaza 3 Unitati de primiri urgente ( Sp jud. Deva, Sp. 

Hunedoara și Sp. Petroșani) și 5 Compartimente de primiri urgenta (Sp. Brad, Orastie, 

Hateg,Vulcan,Lupeni) , cat și activitatea celor 5 centre de permanenta din județ :  Deva, 

Criscior, Petrila, Uricani și Simeria 

 Creșterea accesului la servicii de reabilitare, recuperare, paliaţie și de îngrijiri pe 

termen lung  - sectia exterioara a Sp. Petroșani – sect.Petrila;  Sp. Hunedoara și 

colaborarea cu Spitalul CFR Simeria pentru asigurarea serviciior de paliaţie și de îngrijiri 

pe termen lung.   

Arie strategică 3: Măsuri transversale – Sanatate pentru toți  

     Dezvoltarea sistemului de sănătate, inclusiv monitorizarea și evaluarea performanţei 

acestuia; întărirea colaborării intersectoriale (Sănătate în toate Politicile ) prin realizarea 

de colaborări / protocoale de parteneriat  intre instituțiile din județ și DSP județ 

Hunedoara; realizarea de interventii  pentru promovarea sanatatii în comunitati și 

grupuri vunerabile.                                                                                                                 
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