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Activitatea din anul 2021 a Direcției de Sănătate Publică a județului Hunedoara s-a 

desfășurat în concordanță cu Planul de activitate profesională pe anul 2021 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 

sanitară specifică.  

Populația stabilă a județului Hunedoara este de 418.565 persoane, din care 

214.584 femei (51,3 %).  În municipii și orașe trăiesc 313,9 mii persoane, reprezentând 

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

Populația în municipii și orașe după domiciliu la 01.07.2018: 

❖ MUNICIPIUL DEVA – 69.387 

❖ MUNICIPIUL VULCAN - 28.253  

❖ MUNICIPIUL BRAD – 15.504  

❖ MUNICIPIUL HUNEDOARA – 72.567  

❖ MUNICIPIUL LUPENI – 26.201  

❖ MUNICIPIUL ORĂȘTIE – 22.154  

❖ MUNICIPIUL PETROȘANI – 41.843  

❖ ORAȘ ANINOASA – 4.555  

❖ ORAȘ CĂLAN – 13.111  

❖ ORAȘ GEOAGIU – 5.615  

❖ ORAȘ HAȚEG – 10.625  

❖ ORAȘ PETRILA – 24.417  

❖ ORAȘ SIMERIA – 13.764  

❖ ORAȘ URICANI – 9.531 

Obiectivele stabilite în planul de acțiuni pentru anul 2021 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 2021, cu excepția cazurilor când 

modificările legislative au impus alte termene. 

 

În anul 2021 nu au existat probleme în ceea ce privește aprovizionarea cu 

medicamente pentru pacienții înscriși în programele naționale de sănătate. 

 

http://www.recensamantromania.ro/
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În planul de activitate pentru anul 2021 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, supraveghere și control al tuberculozei;  

Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizare a 

utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței; 

PN II - Sănătatea în relație cu mediul; 

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

PN V - Promovare a sănătății și educație pentru sănătate; 

PN 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 
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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 și protocoale de parteneriat  între instituțiile din județ și DSP Hunedoara. 

 

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 

permanenței în Call-Center, înregistrarea și informarea persoanelor izolate în platforma 

Corona-Forms, întocmirea înștiințărilor de izolare la domiciliu 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 Corona-Forms, emitere decizii de 

izolare/carantinare și expedierea acestora către medicii de familie, respectiv 

pacienți/carantinați, derogări pentru ieșirea temporara sau definitiva din izolare/carantinare). 

 La nivelul DSP Hunedoara au fost încheiate protocoale de colaborare cu următoarele 

instituții publice și asociații: 

- DSP Arad – DSP Hunedoara – DSP Timiș – Protocol de colaborare „Implementarea 

unei strategii de sănătate pe regiunea de Vest” – Alianța DSP Vest; 

- DSP Hunedoara – Școala Gimnazială „Mircea Simtimbreanu” – Convenție de 

parteneriat; 

- DSP Hunedoara – Asociația „Salvital” HD – Protocol de colaborare „Organizarea de 

activități privind promovarea sănătații și a educației medicale în județ” 

 



 

 

5 

 

 

CUPRINS 

 

 

DEPARTAMENTUL SUPRAVEGHERE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ ............................................................................. 6 

A. COMPARTIMENT  DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE ............................................. 6 

B.COMPARTIMENTUL  DE EVALUARE A FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI MUNCĂ ................. 20 

COLECTIVUL DE IGIENA MEDIULUI ............................................................................................................ 20 

COLECTIVUL DE MEDICINA MUNCII ........................................................................................................... 23 

COLECTIVUL IGIENA ALIMENTULUI ........................................................................................................... 24 

COLECTIVUL IGIENA COLECTIVITĂȚILOR DE COPII/TINERET ........................................................................ 32 

C. COMPARTIMENTUL DE EVALUARE ȘI PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ........................................................... 34 

D. LABORATORUL DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ ................................................ 39 

SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ ............................................................................................ 42 

CENTRUL OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ .................................................................................. 49 

COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROGRAME DE SĂNĂTATE .................................................. 50 

DOMENIUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ............................................................................................................ 50 

PROGRAMULUI NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUI .............................................................. 57 

DOMENIUL PROGRAME DE SĂNĂTATE...................................................................................................... 63 

BIROUL R.U.N.O.S. ....................................................................................................................................... 67 

COMPARTIMENTUL JURIDIC ......................................................................................................................... 68 

COMPARTIMENTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN .............................................................................................. 71 

BIROUL BUGET-FINANȚE ŞI CONTABILITATE .................................................................................................. 77 

SERVICIUL ADMINISTRATIV/MENTENANȚĂ ȘI COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE .................................... 80 

COMPARTIMENTUL STATISTICĂ/INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ ......................................................... 81 

COMPARTIMENT RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE ............................................................................... 83 

COMPARTIMENTUL AVIZE ȘI AUTORIZĂRI .................................................................................................... 85 

SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ................................................................................................. 88 

 

 

 

 



 

 

6 

 

Modul de realizare a obiectivelor din planul de activitate pentru anul 2021 pe fiecare 

departament/compartiment: 

 

DEPARTAMENTUL SUPRAVEGHERE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 

A. COMPARTIMENT  DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE 

 

La nivelul compartimentului de supraveghere și control al bolilor transmisibile în anul 

2021 s-au realizat, pe lângă activitățile generale conform O.M.S.nr. 1078/2010, activități 

specifice conform O.M.S. nr.377/2017 actualizat, după cum urmează: 

 

1. Programul National de Vaccinare- PN I.1 

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

❖ depozitarea, distribuirea şi, după caz, transportul vaccinurilor către furnizorii de servicii 

medicale; 

❖ supervizarea realizării catagrafiilor, estimarea cantităților de vaccinuri necesare şi 

utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate şi repartizate; 

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

judeţean şi transmiterea acestuia la CNSCBT; 

❖ asigurarea instruirii personalului medical vaccinator cu privire la modul de realizare şi 

raportare a vaccinărilor, implementarea de metodologii; în anul 2021 datorita contextului 

epidemic, aceasta activitate s-a realizat prin adrese scrise către persoanele implicate; 

❖ verificarea condiţiilor de păstrare a vaccinurilor, modului de administrare a acestora în 

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

raportare a vaccinărilor; 

❖ identificarea comunităţilor cu acoperire vaccinală suboptimală, în vederea recuperarii 

restanţierilor, prin intermediul medicilor de familie; 

❖ asigurarea funcţionării sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale 

indezirabile (RAPI) în judet; În anul 2021 s-au raportat 20 RAPI; 

❖ verificarea şi validarea înregistrării corecte şi complete a vaccinărilor în RENV; 

❖ estimarea acoperirii vaccinale,bianual, pe baza metodologiei unice şi raportarea datelor 

la CNSCBT; 
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❖ asigurarea mentenanţei şi metrologizării spaţiilor frigorifice de păstrare a vaccinurilor la 

nivelul depozitului  judeţean;  

❖ întocmirea contractelor și a actelor aditionale, pentru serviciile de vaccinare acordate în 

cadrul Programului naţional de vaccinare; 

❖ raportarea lunară către CNSCBT a consumului şi stocurilor de vaccinuri, detaliat pe 

fiecare tip de vaccin; 

❖ întocmirea referatelor în vederea decontării serviciilor de vaccinare; 

❖ organizarea și deschiderea centrelor de vaccinare în vedere vaccinarii populatiei 

impotriva COVID-19 conform instructiunilor CNCAV; au fost organizate și deschise la 

nivel de judet 11 centre de vaccinare comunitare; instruirea personalului medical, 

monitorizarea conditiilor igienico-sanitare în centre; 

❖ vaccinarea populatiei impotriva COVID-19 la nivelul cabinetelor de MF, organizarea 

acestora și instruirea metodologica a medicilor de familie în acest sens; 

❖ organizarea și coordonarea de campanii de vaccinare cu echipe mobile în zonele rurale 

incepand cu luna februarie 2021. 

Indicatori de rezultat pentru populația vaccinată în decursul anului 2021: 

 

Nr. 

crt. 

 

Indicatori de rezultat 

Număr vaccinări cumulat de la 

începutul anului/persoane 

1. Vaccinari la vârstele prevăzute în 

Calendarul național de vaccinare 

x 

1.1 Hep B pediatric 1.875 

1.2 BCG 2.003 

1.3 DTPa-VPI-Hib-Hep. B    5.617 

1.4 DTPa - VPI 1.898 

1.5 RRO                               3.364 

1.6 Pneumococic conjugat 5.467 

1.7 dT  0 

1.8 dTpa 2.026 

2. Vaccinari la grupele populaționale la risc x 

2.1 dTpa gravide 43 

2.2 VTA gravide 0 

2.3 ROR focar 0 
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2.4 Gripal 22.062 

2.5 HPV 820 

2.6 altele (specificati) 0 

2.7 Vaccin impotriva Covid-19 x 

2.7.1 Vaccin Pfizer 227.566 

2.7.2 Vaccin Moderna 19.481 

2.7.3 Vaccin AstraZeneca 13.282 

2.7.4 Vaccin Janssen 39.124 

 

2. Programul National de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile 

Prioritare- PN I.2 

S-au desfășurat activități de supraveghere a bolilor transmisibile prevăzute în 

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

raportarea datelor epidemiologice în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru 

aprobarea fișei unice de raportare a bolilor transmisibile şi metodologiile specifice de 

supraveghere elaborate de CNSCBT. 

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 au fost trimise la CRSP Timisoara și I. Cantacuzino 

București. Contacții 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. S-a realizat supravegherea și limitarea transmiterii 

coronavirusului și au fost trimise probe pentru efectuarea testării RT-PCR în laboratoarele 

din Timisoara, Cluj- Napoca, Alba-Iulia, Deva, Hunedoara. 

 

Supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate publică locală 

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

sănătate publică; în anul 2021 au fost cazuri de boli transmisibile considerate probleme de 

sănătate publică, infecția cu SARS-CoV-2. 

S-au instituit şi aplicat măsurile de prevenire şi control în focarele de boală 

transmisibilă; pentru cele 132 de focare Covid-19 depistate în județ în anul 2021 s-au  

efectuat investigații epidemiologice (anchete epidemiologice, depistarea 
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contacților/populația la  risc, recoltarea probelor biologice, masuri de limitare a răspândirii 

infecției în focar/comunitate). 

 

Desfășurarea acțiunilor speciale de depistare activă şi prevenire a bolilor 

transmisibile, funcție de situația epidemiologică prin depistarea persoanelor  pozitive la 

SARS-CoV-2 și testarea persoanelor contact direct a cazurilor pozitive.  

Au fost deschise centre de recoltare pentru probe biologice SARS-Cov-2 la nivelul  

spitalelor, medicilor de familie, unități medicale și farmaceutice private pentru a creste 

adresabilitatea populației. S-au evaluat condițiile igienico-sanitare ale unităților în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

 

În trimestrul II  și IV al anului 2021 au fost întocmite referate în vederea încheierii 

contractelor de prestări servicii pentru diagnostic de laborator cu INC Cantacuzino pentru 

bolile transmisibile prioritare. 

 

S-au organizat instruiri ale personalului medico-sanitar şi ale mediatorilor sanitari cu 

privire la prevenirea, depistarea, raportarea şi controlul bolilor transmisibile; diagnosticarea 

infecției cu virusul SARS-CoV-2 se realizează conform metodologiei Institutului Național de 

Sănătate Publică prin recoltarea exsudatului nazofaringian și/sau orofaringian pentru 

detecție, prin test NAAT/RT-PCR, respectând algoritmul de testare sau prin utilizarea 

testelor antigenice rapide.  

 

Medicul șef laborator a organizat sesiuni de instruire cu medicii de familie, asistenți 

farmacie cu privire la tehnica recoltării exudatului nazal și faringian în vederea testării SARS-

CoV-2. Personalul din unitățile sanitare de stat și private, medicii de familie au fost 

permanent instruiți, informați cu privire la legislația în vigoare. Unele din  activități s-au 

realizat prin adrese scrise către persoanele implicate. 

      Personalul medico-sanitar din DSP Hunedoara a participat la depistarea, verificarea, 

investigarea şi raportarea alertelor naţionale, a  participat la verificarea și investigarea locală 

a alertelor internaţionale şi asigurarea răspunsului rapid în conformitate cu legislația în 

vigoare; alertele au fost pentru  cazuri pozitive SARS-CoV-2 și contactii cazurilor pozitive. 

Au fost identificate persoanele și s-a aplicat legislatia în vigoare. 
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Întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziţionarea testelor şi reactivilor 

necesari pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare în focare de boală transmisibilă 

și acțiuni de depistare activă. 

Au fost achiziționate teste și reactivi: tampoane exudat faringian cu mediu de 

transport, tampoane exudat faringian fără mediu de transport, pipete gradate, sticle 

autoclavabile, hârtie de împachetat, vata medicinala, plasturi hemostatici. Medii geloza 

sânge, trusa stafilococi, indicatori biologici. sticle autoclavabile, placi Petri, rola indicatori 

fizico- chimici pentru stabilirea eficientei sterilizării, tulpini de referința, Truse HbcIgM ELISA, 

truse latex staphilococ, Kit sanitație. Au fost achiziționați reactivi pentru laboratorul de 

microbiologie, viroculturi. 

 

Asigurarea/continuarea activităţilor în vederea acreditării/menţinerii acreditării 

laboratoarelor de microbiologie şi participarea la realizarea indicatorilor de evaluare a 

performanţelor de laborator în materie de supraveghere a bolilor transmisibile. 

Participarea la control extern (scheme de comparare inter-laboratoare). 

Utilizarea permanentă de materiale de referință pentru controlul mediilor de cultură, 

asigurarea calității rezultatelor. 

 

Asigurarea schimbului de informaţii specifice şi colaborarea interjudeţeană în probleme 

epidemiologie.  

Întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziţionarea medicamentelor, vaccinurilor, 

dezinfectanţilor, materialelor sanitare, echipamentelor de protecţie necesare pentru 

intervenţie în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situaţii de risc. 

Au fost întocmite referate de necesitate pentru achiziționarea  de substanțe 

dezinfectante, echipamente de protecție necesare în intervenția COVID-19, achiziționarea 

de vaccin hepatitic A tip pediatric, vaccin dT pentru rezerva antiepidemică. 
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REPREZENTARE GRAFICĂ CU PRIVIRE LA EVOLUȚIA VIROZELOR ȘI A 

PNEUMONIILOR PRIN SUPRAVEGHEREA ACESTORA 
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3. Programul National de Prevenire, Supraveghere și Control al Infecției HIV- PN I.3 

 

❖ efectuarea screening-ului infecţiei HIV/SIDA la femeile gravide şi persoanele din grupele 

de risc pentru infecţia HIV/SIDA, cu utilizarea testelor de screening tip ELISA HIV1+2; 

❖ confirmarea infecției HIV/SIDA pentru gravidele şi persoanele din grupele de risc cu 

rezultat pozitiv la screening-ul infecției HIV/SIDA prin testare Western blot. În cursul 

anului 2021 au fost testate 1167 de persoane (gravide, persoane la risc, testare 

voluntara) din care 4 persoane au fost confirmate pozitiv. 

❖ îndrumarea gravidelor şi persoanelor din grupele de risc cu rezultat rezultat pozitiv la 

testare către specialistul infecţionist din teritoriu în vederea evaluării clinico-imunologice; 

❖ distribuirea testelor de screening rapide, după caz, către unităţile sanitare implicate în 

testarea infecţiei HIV/SIDA; 

❖ colectarea din teritoriu a raportărilor privind screening-ul infecţiei HIV/SIDA, analiza 

rezultatelor şi transmiterea indicatorilor, precum şi a rezultatelor analizei efectuate către 

Unitatea de asistenţă tehnică şi management; 

❖ colectarea fişelor de raportare a cazurilor noi de HIV şi transmiterea acestora 

Compartimentului de monitorizare şi raportare a infecţiei HIV din cadrul Institutului 

Naţional de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş"; 

❖ organizarea la nivel teritorial a campaniilor de informare-educare-comunicare, datorita 

contextului pandemic aceasta activitate s-a realizat odată cu deplasarea în teritoriu 

pentru distribuirea testelor de screening rapide; 

❖ estimarea anuală a necesarului de teste de screening rapide şi ELISA HIV1+2 pentru 

diagnosticul infecţiei HIV/SIDA pentru activitatea proprie şi pentru activităţile din unităţile 

sanitare implicate în screening-ul infecţiei HIV/SIDA şi transmiterea acestuia către 

Unitatea de asistenţă tehnică şi management. 
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4. Programului National de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei- 

PN I.4 

 

❖ raportează la INSP - CNSCBT focarele cu minim 3 cazuri, depistate în colectivități,  

precum și apariția unui caz de tuberculoză MDR/XDR într-o colectivitate, pe formularul 

furnizat de CNSCBT; 

❖ colaborează cu reţeaua de pneumoftiziologie la instruirea personalului medical pentru 

aplicarea prevederilor programului; 

❖ monitorizează la nivel judeţean derularea activităților acestui domeniu, în colaborare cu 

medicul coordonator judeţean TB; 

❖ asigură, împreună cu coordonatorul tehnic judeţean, repartiţia fondurilor alocate 

programului, pentru unităţile sanitare de pneumoftiziologie din judeţ; 

❖ asigură, împreună cu coordonatorul tehnic judeţean, corectitudinea în înregistrarea și 

raportarea datelor epidemiologice prvind infecția TB, precum și a indicatorilor specifici 

programului. 
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5. Programul National de Supraveghere și Limitare a infecțiilor asociate asistentei 

medicale și a rezistentei microbiene precum și de monitorizare a utilizării 

antibioticelor - PN.I.5 

 

❖ realizarea evaluării activităților specifice Programului național de supraveghere și 

limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței microbiene, precum și 

de monitorizare a utilizării antibioticelor, în conformitate cu metodologiile specifice; 

❖ instruirea metodologică a spitalelor care derulează programul, în conformitate cu 

metodologia transmisă; datorita contextului pandemic aceasta activitate s-a realizat 

telefonic, funcție de particularitatea cazului; 

❖ rată de incidență a  infecțiilor asociate asistenței medicale depistate în unitățile sanitare 

incluse în programul național: Spitalul Județean de Urgenta Deva și Spitalul de 

Urgenta Petroșani pentru anul 2021 este de 0,77 %. 

Nr. cazuri IAAM depistate în sistem de rutină pentru anul 2021, după cum urmează: 

IAAM Luna Cauze Sectii 

35 

Sp. Deva = 28 

Sp. Hunedoara = 4 

Sp. Petrosani = 1 

Sp. Orastie = 1 

Sp. Simeria = 1 

IANUARIE Inf.digestive = 19 

Inf.Covid-19 =16 

 

ATI = 2 

Boli Infectioase = 1 

Cardiologie = 5 

Chirurgie = 9 

Interne = 16 

Urologie = 1 

Neurologie = 1 

31 

Sp. Deva = 20 

Sp. Hunedoara = 3 

Sp. Petrosani = 1 

Sp. Orastie = 6 

Sp. Hateg = 1 

 

FEBRUARIE Inf.digestive = 14 

Inf.Covid-19 = 16 

Inf.plaga = 1 

 

 

ATI = 3 

Boli Infectioase = 1 

Cardiologie = 1 

Chirurgie = 7 

Gastroenterologie = 1 

Interne = 14 

Neurologie = 1 

Oncologie = 2 

Pneumologie = 1 

34 

Sp. Deva =14 

MARTIE Inf.digestive =11 

Inf.Covid-19 =22 

ATI = 1 

Cronici=4 
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Sp. Hunedoara =4 

Sp. Petrosani =3 

Sp. Orastie =10 

Sp. Simeria =1 

Sp. Hateg =1 

Sanat. Geoagiu =1 

Inf.plaga =1 

 

Chirurgie =5 

OG =1 

Recuperare Medicala =2 

Interne =8 

Psihiatrie =5 

Oncologie =6 

Ortopedie =1 

Tbc =1 

TOTAL: 100 

19 

Sp. Deva =7 

Sp. Hunedoara =1 

Sp. Petrosani =5 

Sp.Brad= 1 

Sp. Orastie =1 

Sp.Hateg=1 

Sp.Lupeni=2 

Sp. Simeria =1 

APRILIE Inf.digestive =13 

Inf.Covid-19 =5 

Inf. Plaga=1 

 

ATI=1 

Cardiologie =1 

Chirurgie =6 

Dermatologie =1 

Interne =9 

Neurologie =1 

26 

Sp. Deva =9 

Sp. Hunedoara =1 

Sp. Petrosani =5 

Sanat.Brad=11 

 

MAI Inf.digestive =  12 

Inf.Covid-19 =14 

 

 

Chirurgie =4 

Interne =5 

Neurologie =1 

Oncologie =1 

Pneumologie =14 

Urologie=1 

13 

Sp. Deva =8 

Sp. Hunedoara =1 

Sp. Petrosani =2 

Sanat. Geoagiu =1 

Sanat.Brad=1 

IUNIE Inf.digestive =7 

Inf.Covid-19 =1 

Inf.Urinare= 3 

Inf.Oculara=1 

Inf.respiratorie =1 

 

Cronici=1 

Chirurgie =1 

Interne =4 

Neurologie =1 

Oncologie =2 

Pneumologie=4 

TOTAL: 58 

14 

Sp. Deva =2 

Sp. Hunedoara =4 

IULIE Inf.digestive =10 

Inf.respiratorii =3 

Inf. Plaga=1 

ATI=4 

Boli Infectioase =1 

Chirurgie =1 
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Sp. Orastie =7 

Sanat.Geoagiu=1 

 

 Cronici =1 

Interne =4 

Ortopedie =1 

Pneumologie =1 

Urologie=1 

13 

Sp. Deva =3 

Sp. Hunedoara =6 

Sp. Petrosani =4 

 

AUGUST Inf.digestive =  11 

Inf.Tegument=2 

 

 

Chirurgie =1 

Interne =5 

Neurologie =1 

Ortopedie =1 

Boli Infectioase =3 

Cronici=1 

Chirurgie plastica=1 

17 

Sp. Deva =9 

Sp. Hunedoara =4 

Sp.Orastie =1 

Sp.Lupeni =1 

Sp.Zam=2 

SEPTEMBRIE Inf.digestive =11 

Inf.Covid-19 =1 

Inf.Tegument= 3 

Inf.respiratorie =2 

 

Boli Infectioase=1 

Cardiologie =2 

Chirurgie=1 

Chirurgie plastica =1 

Interne =5 

Neurologie=3 

Psihiatrie=3 

Urologie=1 

TOTAL: 44 

36 

Sp. Deva =11 

Sp. Hunedoara =11 

Sp. Petrosani =4 

Sp.Brad=1 

Sp.Orastie=7 

Sp.Hateg=1 

Sp.Simeria=1 

 

OCTOMBRIE Inf.digestive =21 

Inf.respiratorii (Covid-19) 

=13 

Inf. Plaga=1 

Inf.urinara=1 

Cardiologie=3 

Boli Infectioase =2 

Chirurgie =7 

Gastroenterologie=3 

Interne =7 

Oncologie=9 

Ortopedie =2 

Pneumologie=1 

RMFB=1 

Urologie=1 

41 

Sp. Deva =10 

Sp. Hunedoara =20 

NOIEMBRIE Inf.digestive =  21 

Inf.respiratorii (Covid-

19)=18 

ATI =4 

Cardiologie =1 

Cronici =14 
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Sp. Petrosani =6 

Sp.Orastie=4 

Sanat. Geoagiu=1 

 

Inf.Tegument=1 

Neidentifica=1 

 

 

Gastroenterologie =1 

Interne =9 

Neurologie=1 

Oncologie=2 

Ortopedie=2 

Pneumologie=5 

Psihiatrie=1 

Urologie=1 

31 

Sp. Deva =18 

Sp. Hunedoara =8 

Sp.Petrosani=2 

Sp.Orastie =3 

 

DECEMBRIE Inf.digestive =21 

Inf.Tegument= 3 

Inf.respiratorie (Covid-19) 

=7 

 

ATI=1 

Cardiologie =1 

Chirurgie=4 

Cronici =1 

Gastroenterologie=3 

Interne=12 

Neurologie=3 

Oncologie=1 

Ortopedie=2 

Pneumologie=2 

Psihiatrie=1 

TOTAL: 108 

TOTAL AN 2021: 310 
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- Nr. cazuri IAAM investigate cu laboratorul = 310 

- Nr. accidente ale personalului medical cu expunere la produse biologice = 17 

 

La nivelul Compartimentului  de supraveghere epidemiologică şi control boli 

transmisibile în decursul anului 2021 au primit autorizatie sanitară de 

functionare/viza/asistență de specialitate 189 unități cu profil medical. 

             

De asemenea, s-au elaborat/revizuit proceduri operationale și s-au realizat instruiri 

ale personalului medical în ceea ce privește activitățile compartimentului conform ordinului 

nr. 600 din 20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice. 
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B.COMPARTIMENTUL  DE EVALUARE A FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE 

VIAȚĂ ȘI MUNCĂ 

 

COLECTIVUL DE IGIENA MEDIULUI 

 

Program Național de Monitorizare a Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă – PN 

II 

 

1. Protejarea sănătăţii și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanți din 

mediul de viaţă 

 

În anul  2021, în cadrul PN II - domeniul 1 au fost desfășurate următoarele activități: 

 

❖ Supravegherea calității apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de 

aprovizionare mari: 

 

În cursul anului 2021, în cadrul monitorizării de audit, au fost prelevate din stațiile de 

tratare și din rețelele de distribuție a localităților aprovizionate în sistem centralizat din județul 

Hunedoara, un număr de 568 probe de apă potabilă (efectuându-se 2.567 analize), la toţi 

producătorii şi distribuitorii de apă potabilă în sistem centralizat. 

 

 

 

Nu au evoluat epidemii hidrice în cursul anului 2021 în județul Hunedoara. 

Raportarea anuală s-a efectuat conform metodologiei. 

 

 

568 probe 
de apă 2.567 analize 

de apă
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1.1.1.2 Evaluarea calității apei de îmbăiere 

 

Conform metodologiei s-a trimis adresa  către Centrul Regional de Sănătate Publică 

Timișoara privind datele de raportare (Direcția de Sănătate Publică Hunedoara nu a 

identificat în anul 2021 zone naturale de îmbăiere). 

 

2. Supravegherea calității apei de fântână și a apei arteziene de utilizare publică: 

Prelevarea și analizarea unui număr de 50 probe din fântâni și izvoare publice (800 

analize) din zonele de locuit conform metodologiei și raportarea datelor la CRSP Iași. Nu au 

existat cazuri de methemoglobinemie acută infantilă. 

 

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

decât apele de izvor. 

În cursul anului 2021 a fost recoltată o probă de apă (apă îmbuteliată pet 5l) de la 

S.C. Ape Minerale Băcâia S.R.L. localitatea Geoagiu, sat Băcâia, nr.1, care a fost trimisă la 

CRSP Târgu Mureș  pentru efectuarea unui control de calitate în vederea depistării unei 

posibile contaminării prin determinarea concentrației de metale din sortimentele îmbuteliate.  

În cadrul monitorizării de audit și control s-au prelevat 27 probe, efectuându-se 357 analize. 

Raportarea s-a efectuat conform metodologiei. 

 

4. Supravegherea calității apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de 

aprovizionare mici: 

- au fost prelevate din stațiile de tratare și din rețelele de distribuție a localităților 

aprovizionate în sistem centralizat din județul Hunedoara, un număr de 665 probe de apă 

potabilă (efectuându-se 3.021 analize), la toți producătorii și distribuitorii de apă potabilă în 

sistem centralizat. 

 

 

665 probe 
de apă 3.021 analize 

de apă
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Conform metodologiei s-au prelevat, trimis și analizat 25 probe de apă din rețelele de 

distribuție din zonele de aprovizionare mici. Raportarea  s-a efectuat conform metodologiei. 

 

1.1.2. Protejarea sănătății publice în relația cu sănătatea aerului 

 

1.1.2.1. Evaluarea impactului asupra sănătății a poluanților din aerul ambiant în mediul 

urban 

Raport anual conform metodologiei. 

 

1.1.3. Protejarea sănătății publice în relație cu expunerea la contaminați chimici 

1.1.3.1. Supravegherea produselor cosmetice în relație cu sănătatea umană 

În cursul anului 2021 au fost recoltate 5 eșantioane de produse cosmetice pentru 

determinarea contaminanților microbiologici sau determinarea indicatorilor chimici, conform 

metologiei. 

 

1.1.3.2. Monitorizarea intoxicațiilor accidentale cu CO, alcool, droguri, ciuperci 

 

În judeţul Hunedoara, în cursul anului 2021, au fost înregistrate 53 cazuri de intoxicaţii 

acute accidentale cu monoxid de carbon, băuturi alcoolice, ciuperci sau alte produse care 

nu se încadrează în categoria produselor chimice - au fost întocmite fișe care au fost trimise 

la CRSP Iași. 

 

1.1.3.3. Supravegherea produselor biocide 

 

În cursul anului 2021 a fost recoltată, conform metodologiei, o probă produs  - 

Dezinfectant de mâini HMI SCRUB NT - TP1, care a fost trimisă spre analiză la laboratoarele 

din cadrul DSP Ialomița și CRSP Iași. 

 

1.1.4. Protejarea sănătății publice în relație cu igiena habitatului uman 

 

Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea  medicală 

Raportarea  se face trimestrial și anual (macheta EXCEL), conform metodologiei. 

Prestaţii şi servicii de sănătate publică în domeniul sănătăţii în relaţie cu mediul 
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În cursul anului 2021, în judeţul Hunedoara, Compartimentul de Evaluare a Factorilor 

de Risc din Mediu - Igiena Mediului a efectuat următoarele activităţi de evaluare a 

conformării la normele de igienă: ASF - alimentarea cu apă a populaţiei – 85 evaluări-vize 

ASF; 4 evaluări – A.S.F, apă potabilă îmbuteliată - 1 viză ASF; ASF activități funerare – 12, 

ASF cămine de bătrâni – 4; certificări de conformitate – 114 prestării servicii înfrumusețare; 

prestări servicii cazare; evaluări de proiecte pentru asistență de specialitate, notificări - 109 

pentru alimentare cu apă în sistem centralizat, pentru cazare sau alte activități, pentru stații 

emisie-recepție și pentru platforme de gunoi. 

 

COLECTIVUL DE MEDICINA MUNCII 

 

În anul 2021 s-a urmărit protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate 

factorilor de risc ocupaționali: 

 

❖ Evaluarea factorilor de risc ocupaționali prin monitorizarea unităților industriale - 44 

unități. 

❖ Evaluarea factorilor de risc ocupaționali prin efectuarea de determinări la locuri de muncă 

- zgomot  62 locuri de muncă. 

❖ Caracterizarea și expertizarea  unor locuri de muncă prin buletine de determinare prin 

expertizare - 61. 

❖ Cercetarea caracterului de profesionalitate a cazurilor de boală profesională, în vederea 

declarării bolilor profesionale - au fost declarate 47 cazuri de îmbolnăvire cu caracter 

profesional și s-au înregistrat 1182 zile de incapacitate temporară de muncă prin boală 

profesională. 

❖ Evaluarea condițiilor de muncă și urmărirea aplicării OUG NR. 96/2003 privind protecția 

maternității la locurile de muncă - 310. 

❖ Evaluări de proiecte pentru asistență de specialitate - 8 referate de evaluare. 

 

Contestații la fișa de aptitudine în comisia de Medicina Muncii la nivelul D.S.P.J. 

Hunedoara – 0 cazuri. 

Întocmirea și raportarea situațiilor specifice cu privire la activitățile din Programul Național 

de Sănătate Publică, la incidența bolilor profesionale către forurile superioare: Ministerul 

Sănătății Publice, Centrul de Calcul și Statistică Sanitară București și Institutul Național de 
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Sănătate Publică București, Centrul Regional de Sănătate Publică Timișoara, precum și 

către CJPAS Hunedoara. 

PN II, Domeniul 3), domeniu privind protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate 

factorilor de risc din mediul de muncă: în anul 2021, în cadrul domeniului 3 au fost 

desfășurate 4 activități, prin aplicarea a patru metodologii. 

Întocmirea și raportarea situațiilor specifice cu privire la activitățile din Programul Național 

de Sănătate Publică, la incidența bolilor profesionale către forurile superioare: Ministerul 

Sănătății, CCSS București și INSP București, CRSP Timișoara, precum și către CJPAS 

Hunedoara. 

 

COLECTIVUL IGIENA ALIMENTULUI 

 

DOMENIU SPECIFIC: 1 - PROTEJAREA SĂNĂTĂŢII ŞI PREVENIREA 

ÎMBOLNĂVIRILOR ASOCIATE FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIAŢĂ 

 

4.1.1. Evaluarea stării de nutriție și a tipului de alimentație al populației: 

4.1.1.1. Supravegherea stării de nutriţie şi a alimentației populației: 

În anul 2021 Conform CRSP Cluj (metodologiei) s-au investigat un total de 50 subiecți, 

conform Anexelor 1-7. 

 

4.1.1.2. Monitorizarea consumului de aditivi alimentari: 

 

În anul 2021 a fost transmisă la CRSP Târgu-Mureș, conform Metodologiei din cadrul 

PN II 2021 - “Monitorizarea consumului de aditivi alimentari, Determinarea sulfiților din 

zahăr.” Determinarea cantitativă a  grupului de aditivi alimentari „E 220-228 Dioxid de sulf – 

Sulfiţi” din categoria de produse alimentare: zahăr (zahăr tos, zahăr praf, zahăr cubic), 

adresa nr. 8906/26.07.2021, prin care se informează că pe raza județului Hunedoara nu s-

au identificat producători autohtoni (cu datele de identificare) de zahăr (zahăr tos, zahăr 

praf, zahăr cubic) și care ambalează astfel de produse, care să corespundă metodologiei 

elaborate pentru sinteza națională 2021, iar conform adresei nr.7163/09.06.2021 

privind  “Monitorizarea consumului de aditivi alimentari, Determinarea sulfiților din zahăr.” 

Estimarea consumului de aditivi alimentari prin chestionar aplicat la elevi s-au completat 

chestionare de către elevii claselor a VIII  de pe raza județului Hunedoara, respectiv 2 clase 

din mediul rural: Școala Generală clasele I-VIII, sat Șoimuș, com Șoimuș; Școala Generală 
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clasele I-VIII, com Vețel, și 2 clase din mediul urban: Școala Gimnazială nr.1, Corp A, 

mun.Hunedoara. 

 

4.1.2. Monitorizarea calității și valorii nutritive a alimentelor (suplimentelor alimentare, 

alimentelor tratate cu radiații ionizante, alimentelor cu adaos de vitamine, minerale și alte 

substanțe, ape minerale naturale îmbuteliate, conținutul de zaharuri și grăsimi saturate, 

alimente cu destinație nutrițională specială, concentrația de iod din sarea iodată pentru 

consumul uman): 

 

4.1.2.1. Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare: 

 

În anul 2021, conform CRSP Timișoara (metodologie-Anexa1 Tabelele 1, 2 și 3), 

privind catalogarea suplimentelor alimentare au fost verificate 108 de suplimente alimentare 

în funcție de categoria de ingrediente din compoziție: suplimente alimentare cu vitamine 

și/sau minerale: 18;  suplimente alimentare cu vitamine și/sau minerale cu alte substanțe cu 

rol fiziologic și/sau nutrițional: 52; suplimente alimentare cu alte substanțe: 99, identificate 

în județul Hunedoara, din 2 unități de producție (SC LABORATOARELE FARES BIO VITAL 

SRL, localitatea Orăștie; SC PARAPHARM  SRL Brad) și au fost transmise tabelele 1, 2, 3 

din Anexa I. 

Probele recoltate și trimise spre analiză la Centrul Regional de Sănătate Publică 

Timișoara pentru determinările de Pb și Cd au fost: 

1. Extract Echinaceea (semifabricat pentru capsule) 3X100 g vrac solid pulbere; 

2. Vitamina E (semifabricat pentru capsule) 5 X100 g vrac solid pulbere; 

 

4.1.2.2. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii 

 

În anul 2021, conform CRSP Iași (metodologie-Anexa 1), au fost verificate 45 

alimente care nu au mențiuni pentru tratament de iradiere din 4 unități comerciale identificate 

și a fost transmisă Anexa 1 privind aceste alimente identificate, pentru Anexa 2 

(înregistrarea produselor alimentare analizate), s-au recoltat și trimis spre analiză către 

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară București - Serviciul Chimie și 

Radioactivitate, pentru determinarea iradierii din probele: 
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❖ Ceapă fulgi D´ale BĂCANULUI, 120g, țara de origine India, importator: Ketos 

Production SRL, str. Drumul între tarlale, nr:45G, București, România, data expirării: 

30.09.2022, nr. lot L 31 PF, recoltat de la SC Auchan România SA Hipermarket Deva, 

❖ Rozmarin ecologic mărunțit 50g, țara de origine Maroc, importator: SC Fuchs 

Condimente Ro SRL, str.Nordului, nr.41-43, 115300 Curtea de Argeș, România, data 

expirării: 12.2023, nr. lot L 0265 BA, recoltat de la SC Auchan Romania SA 

Hipermarket Deva. 

 

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

 

În anul 2021, conform CRSP Timișoara, ”Monitorizarea alimentelor cu adaos de 

vitamine, minerale și alte substanțe”, conform adresei nr. 12564/06.10.2021, s-au recoltat 

și trimis spre analiză, la Centrul Regional de Sănătate Publică Iași,  în vederea determinării 

concentrației de Vitamina C – ( suc de morcovi și fructe (mere și zmeură) cu miere, ambalaj 

original pet - 900ml, gama TEDDI) care a fost recoltată dintr-o unitate comercială. 

 

4.1.2.4. Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate (AMN) 

 

În anul 2021, conform CRSP Târgu-Mureș (metodologie), a fost efectuată 

catagrafierea surselor, producătorilor și a sortimentelor de AMN, rapoartele de încercări 

emise de DSP-LDISP Hunedoara (acreditat Renar), raportul de încercări cu rezultatul 

indicatorului fizico-chimic (nitriți, nitrați) emis de DSP-LDISP Hunedoara, rapoartele de 

încercări emise de CRSP Târgu-Mureș - L.I.F.C.M, DSP Sibiu – LDISP Sibiu (acreditat 

Renar), cât și fișa de neconformități, acțiuni corective/preventive Anexa 1. 

 

Probele recoltate și analizate au fost: 

 

Nr. probe recoltate: 36 probe total (8 sortimente AMN  și 4 surse AMN din  3 unități de 

producție AMN): sursa F-4750 Boholt, sursa F-6 ISPIF Boholt, sursa FH2 Chimindia, sursa 

F4 Băcâia, din care: 

 

❖ 28 probe sortimente AMN (Aqua Sara, Vreau din România, Cezara, Perla 

Apusenilor); 



 

 

27 

 

❖ 8 probe sursa AMN: sursa F4750 Boholt, sursa F6 ISPIF Boholt, sursa FH2 

Chimindia, sursa F4 Băcâia; 

❖ Nr probe analizate: 36 probe  analizate de sortimente AMN și sursa AMN din care: 

❖ 4 probe sursa AMN: sursa F4750 Boholt, sursa F6 ISPIF Boholt, sursa FH2 

Chimindia, sursa F4 Băcâia, la DSP-LDISP Hunedoara (acreditat Renar), pentru 

indicatori fizico-chimici; 

❖ 4 probe sursa AMN: sursa F4750 Boholt, sursa F6 ISPIF Boholt, sursa FH2 

Chimindia, sursa F4 Băcâia, la DSP-LDISP Hunedoara (acreditat Renar),  la DSP-

LDISP Hunedoara (acreditat Renar), pentru indicatori de contaminare bacteriologică 

❖ 8 probe sortimente AMN (Aqua Sara, Vreau din România, Cezara, Perla Apusenilor) 

la CRSP Târgu-Mureș, pentru determinarea de metale grele; 

❖ 8 probe  sortimente AMN (Aqua Sara, Vreau din România, Cezara, Perla Apusenilor) 

la DSP-LDISP Hunedoara (acreditat Renar), pentru indicatori fizico-chimici; 

❖ 8 probe sortimente AMN (Aqua Sara, Vreau din România, Cezara, Perla Apusenilor) 

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

bacteriologică. 

❖ 4 probe sortimente AMN (Aqua Sara, Vreau din România, Cezara, Perla Apusenilor) 

la DSP Sibiu – LDISP Sibiu (acreditat Renar), pentru  indicatori activitatea alfa și beta 

globală. 

 

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

 

În anul 2021, conform INSP-CNMRMC București (metodologie Anexa 1-Tabel nr.1) 

care cuprinde tabelul centralizator al probelor de sare iodată au fost recoltate: 

 

❖ Nr. probe recoltate 20 (sare iodată provenită din import) din 20 unități comerciale 

❖ Nr. probe analizate 20 (sare iodată provenită din import) pentru determinarea 

conținutului de iodat de potasiu (KIO3) și conținutul în I2 total (KIO3+KI) exprimat în 

KIO3 din sare, conform standardului SR 8934-9 la DSP-LDISP Hunedoara (acreditat 

RENAR). 
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4.1.2.7. Evaluarea riscului chimic și bacteriologic al alimentelor destinate unor grupuri 

specifice 

 

În anul 2021, conform CRSP Cluj  (metodologie), au fost transmise rapoartele de 

încercări emise de DSP Hunedoara-LDISP, rapoartele de încercări emise de CRSP Iași și 

buletinele de analiză emise de  CRSP Cluj-LSO, LIM și LIAN. 

 

Nr. probe recoltate și trimise la CRSP Cluj: 

 

❖ 7 probe recoltate ADNS din care: 

❖ 1 probă pentru determinarea nivelurilor de pesticide; 

❖ 1 probă pentru determinarea nivelului de  benzo(a)piren; 

❖ 3 probe pentru  determinarea Pb., Cd., Hg., Al., As.,; 

❖ 1 probă pentru determinarea staniului; 

❖ 1 probă pentru determinarea melaminei. 

 

Nr. probe recoltate și trimise la CRSP Iași: 

 

❖ 3 probe recoltate ADNS, din care: 

❖ 2 probe pentru parametrii microbiologici (listeria monocytogenes și enterobacter 

sakazakii); 

❖ 1 probă pentru determinarea nivelului de micotoxine/aflatoxine; 

❖ Nr. probe recoltate și analizate la DSP-LDISP Hunedoara: 

❖ 3 probe recoltate ADNS, din care: 

❖ 2 probe pentru parametrul microbiologic (salmonella spp); 

❖ 1 probă pentru parametrul nitrați. 

 

Toate probele au fost recoltate  dintr-o unitate de vânzare cu amănuntul, precum și 

unități farmaceutice. 
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Probele recoltate în trimestrul IV și analizate au fost: 

 

Nr. probe recoltate 13 probe ADNS dintr-o unitate de vânzare cu amănuntul, precum și 

unități farmaceutice din care: 

❖ 1 probă ADNS TÖPFER BIO 1 lapte praf; 

❖ 1 probă ADNS TÖPFER ORGANIC cereale cu alac integral; 

❖ 1 probă ADNS APTAMIL PEPTI 1 pentru regimul dietetic al alergiei la proteinele din 

laptele de vacă; 

❖ 1 probă ADNS TÖPFER LACTANA BIO ANFANGSMILCH lapte praf; 

❖ 1 probă ADNS APTAMIL AR - pentru regimul dietetic al regurgitațiilor; 

❖ 1 probă ADNS MILUMIL lapte de început pentru 0-6 luni; 

❖ 1 probă ADNS NESTLE LITTLE STEPS de la 6 luni, lapte praf de continuare produs 

sub formă de pudră; 

❖ 1 probă ADNS NESTLE somn ușor flori de tei; 

❖ 1 probă ADNS NUTRICIA APTAMIL AR pentru regimul dietetic al regurgitațiilor; 

❖ 1 probă ADNS TÖPFER ORGANIC cereale Primul meu Musli începând cu luna a 

doua; 

❖ 1 probă ADNS TÖPFER BIO 2 lapte praf; 

❖ 1 probă ADNS NESTLE 8 cereale cu fructe; 

❖ 1 probă ADNS HIPP FRUCT ȘI CEREALE fructe gustoase cu cereale integrale. 

 

Nr. probe analizate 13 probe ADNS, din care: 

7 probe ADNS care au fost trimise la CRSP Cluj: 

❖ 1 probă ADNS NESTLE 8 cereale cu fructe pentru determinarea nivelurilor de 

pesticide; 

❖ 1 probă ADNS TÖPFER ORGANIC cereale Primul meu Musli începând cu luna a 

doua,  pentru determinarea nivelului de benzo(a)piren; 

❖ 3 probe ADNS NESTLE LITTLE STEPS de la 6 luni, lapte praf de continuare produs 

sub formă de pudră; NESTLE somn ușor flori de tei; NUTRICIA APTAMIL AR pentru 

regimul dietetic al regurgitațiilor, pentru  determinarea Pb., Cd., Hg., Al., As.; 

❖ 1 probă ADNS HIPP FRUCT și CEREALE  fructe gustoase cu cereale integrale, 

pentru determinarea staniului; 

❖ 1 probă ADNS TÖPFER BIO 2 lapte praf pentru determinarea melaminei. 
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3 probe ADNS care au fost trimise la CRSP Iași: 

 

❖ 2 probe ADNS APTAMIL AR - pentru regimul dietetic al regurgitațiilor, MILUMIL lapte 

de început pentru 0-6 luni, pentru parametrii microbiologici (listeria monocytogenes 

și enterobacter sakazakii); 

❖ 1 probă ADNS TÖPFER BIO 1 lapte praf, pentru determinarea nivelului de 

micotoxine/aflatoxine. 

 

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

 

❖ 2 probe ADNS TÖPFER LACTANA BIO ANFANGSMILCH lapte praf, APTAMIL 

PEPTI 1 pentru regimul dietetic al alergiei la proteinele din laptele de vacă, pentru 

parametrul microbiologic (salmonella spp); 

❖ 1 probă ADNS TÖPFER ORGANIC cereale cu alac integral, pentru parametrul nitrați. 

 

4.1.2.8. Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din România 

 

În anul 2021 a fost transmisă la CRSP București (metodologie), adresa 

nr.1700/27.12.2021, prin care informăm că nu au existat focare probabil de TIA. 

4.1.2.9. Supravegherea băuturilor tip cidru comercializate în România 

În anul 2021, conform metodologiei, în cadrul P.N.II 2021 - Monitorizarea factorilor 

determinanți din mediul de viață și muncă, Domeniul specific 4 - protejarea sănătății publice 

prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari și de nutriție, au fost 

efectuate următoarele:  

Supravegherea băuturilor tip cidru comercializate în România (metodologie 2021), s-

a emis buletinul de analiză, de Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj - Secția Sănătate 

în Relație cu Mediul, aferent probei de băuturi tip cidru recoltată dintr-o unitate comercială 

din județul Hunedoara,  privind determinarea: conţinutului de glucide (zaharoză, glucoză, 

fructoză); conţinutul de coloranţi sintetici (azorubină, allura red, tartrazină, sunset yellow, 

ponceau 4R, brilliant blue, patent blue); conţinutul de substanţe solubile refractometric; 

aciditate; conţinutul de minerale și oligoelemente (Ca, Mg, Cu, Zn, Fe); contaminant: Pb. 
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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. 

În anul 2021, conform Metodologiei din cadrul PN II 2021 INSP-CNMRMC București, 

au fost transmise tabelele de raportare nr.4 (cu rezultatele analizelor pentru evaluarea 

migrării globale de componenți la materiale și obiectele plastice: flacoane cu capac și pungi 

termo) și nr.5 (cu rezultatele pentru determinarea formaldehidei și a migrării de metale grele 

la materialele și obiectele plastice: castron melamină), cât și rapoartele de încercări emise 

de INSP-CRSP București-LCMMA și buletinele de analiză emise de DSP Argeș-LDISP 

Chimie sanitară și toxicologie. 

Probele recoltate și analizate au fost: 

 

❖ 6 probe recoltate MCA din 3 unități comerciale, dintr-o unitate  depozit de producție 

ambalaje de carton și dintr-o unitate de producție produse lactate din care: 

❖ 1 probă ceramică Cană lapte ceramică (4 obiecte identice)  dintr-o unitate 

comercială; 

❖ 1 probă de hârtie/carton Cutii carton pizza (4 obiecte identice/probă) dintr-o 

unitate  depozit de producție ambalaje de carton; 

❖ 1 probă material plastic melamina Castron Melamină (5 obiecte identice) dintr-o 

unitate comercială; 

❖ 1 probă vase teflonate Ibric teflon (4 obiecte identice) dintr-o unitate comercială; 

❖ 1 probă material plastic Flacoane cu capac plastic (10 obiecte identice) și 1 probă 

material plastic flexibil Pungi termo SB 180*230 mm (10 obiecte identice) dintr-un 

depozit al unei unități de producție produse lactate. 

 

Nr. probe analizate: 6 probe MCA, din care: 

 

4 probe MCA care au fost trimise la CRSP București (LCMMA): 

 

❖ 1 probă ceramică Cană lapte ceramică (4 obiecte identice) pentru determinarea 

migrării de metale cu potențial toxic; 

❖ 2 probe de hârtie/carton (4 obiecte identice/probă) Cutie carton pizza pentru 

determinarea  migrării de metale grele și a formaldehidei; 
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❖ 1 probă material plastic melamina Castron melamină (5 obiecte identice) pentru 

determinarea formaldehidei. 

 

2 probe MCA care au fost trimise la DSP Ialomița-LDISP Fetești: 

 

❖ 1 probă material plastic Flacoane cu capac plastic (10 obiecte identice) 

❖ 1 probă material plastic flexibil Pungi termo SB 180*230 mm (10 obiecte identice) 

pentru evaluarea migrării globale de componenți 

 

Alte activități desfășurate de colectivul Igiena Alimentului: 

 

Prestaţii şi servicii de sănătate publică:  

Au fost desfașurate, în 2021, următoarele evaluări:  

❖ conformitatea la normele de igienă la un obiectiv producție de ape minerale în vederea 

emiterii vizei anuale a autorizației sanitare de funcționare,  

❖ 2 obiective cu profil alimentar care nu sunt supuse înregistrării la registrul comerțului pe 

baza declarației pe proprie răspundere și care desfășoară una dintre activitățile cuprinse 

în anexa nr.2  în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare,  

❖ certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică pentru 320 obiective 

cu profil alimentar în vederea evaluării conformității cu reglementările legale privind 

sănătatea publică pentru obiective în funcțiune care desfășoară  activități cu risc pentru 

starea de sănătate a populației, 

❖ asistență de specialitate de sănătate publică pentru 23 proiecte la obiective cu profil 

alimentar. 

 

COLECTIVUL IGIENA COLECTIVITĂȚILOR DE COPII/TINERET 

 

În anul 2021, în cadrul PN V - Subprogramul de supraveghere a stării de sănătate a 

populației: 

❖ Evaluarea stării de nutriţie a copiilor din ciclul primar (6-10 ani), conform metodologiei 

OMS prin 

❖ participarea la proiectul "European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)": 

183 chestionare aplicate în 5 unități de învățământ; 
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❖ Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică și a stării de sănătate pe baza examenelor 

medicale de bilanț la copiii și tinerii din colectivitățile școlare din mediul urban și rural; 

elevi cuprinși în examene de bilanț: 2021= 14.077 / 2020= 8.655; 

❖ Evaluarea morbidității cronice prin dispensarizare în colectivitățile de copii și tineri; copii 

dispensarizați: 2021 = 7.980 / 2020= 4.957; 

❖ Supravegherea stării de sănătate a copiilor și adolescenților din colectivități prin 

efectuarea triajului epidemiologic după vacanțe au fost examinați: 2021 = 122.177/ 2020 

= 82.741; 

❖ Supravegherea condițiilor igienico-sanitare în colectivitățile de copii și tineri; număr 

unități evaluate: 2021= 48/ 2020= 45. 

Prestaţii şi servicii de sănătate publică: 

 

În cursul anului 2021: evaluarea condițiilor de igienă și sănătate publică pentru 

eliberarea/ preschimbarea autorizațiilor sanitare:   ASF – 68; notificări pentru asistență de 

specialitate - 19. În cursul anului 2020: evaluarea condițiilor de igienă și sănătate publică 

pentru eliberarea/ preschimbarea autorizațiilor sanitare: ASF - 84; notificări pentru asistență 

de specialitate - 14. 

Menționăm că activitatea colectivului de Igienă Școlară a fost determinată de 

contextul epidemiologic în care a evoluat infecția cu SARS-CoV-2 în perioada 2020-2021. 
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C. COMPARTIMENTUL DE EVALUARE ȘI PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII 

 

Obiectivele:  

❖ Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin promovarea unui stil de viață 

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

acțiuni pe anul 2021;   

❖ Implementarea metodologiilor campaniilor de informare, educare, comunicare în 

teritoriu; 

❖ Participare la sesiuni de instruire şi perfecționare; 

❖ Activități de consultanţă în domeniul IEC; 

❖ Participarea la elaborarea de strategii privind sănătatea; 

❖ Participarea la proiecte şi activităţi naționale din domeniul IEC; 

❖ Alte activităţi IEC destinate rezolvării priorităţilor locale; 

 

 

 

 

În anul 2021, în cadrul PN V s-au derulat 33 campanii, s-au elaborat la nivel național 

17.018 materiale, iar la nivel  local 2.644 materiale, constând în materiale informativ-

educative și de comunicare (afișe, pliante, postere, broșuri, prezentări în PowerPoint, 

comunicate de presă, chestionare, interviuri și emisiuni radio-tv; finanțarea pentru 2021 a 

fost de 17 mii lei), care au fost distribuite grupurilor țintă, colaboratorilor și partenerilor de 

campanii și postate pe site-ul DSP Hunedoara și pe pagina de Facebook.  

2016; 39

2017; 40

2018; 42

2019; 42

2020; 25

2021; 33

CAMPANII
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Campaniile au fost organizate și desfășurate conform calendarului evenimentelor 

OMS – 2021 pentru celebrarea zilelor mondiale/europene prin campanii IEC cu teme 

stabilite pe baza unor priorități de sănătate specifice naționale: 

 

❖ „Solidari în domeniul sănătății mintale! Nu există sănătate fără sănătate mintală.” - 

Ianuarie 2021,  

❖ “Coronavirusul SARS-COV2 și vaccinarea antiCOVID-19” – ianuarie 2021,  

❖ “Sănătatea reproducerii – tu decizi ce este mai bine pentru tine!”- februarie,  

❖ „Fii  mândru de zâmbetul tău! Ai grijă de sănătatea ta orală!” - martie 2021,  

❖ „Vaccinurile - protecție pentru toți!” - aprilie 2021,  

❖ „Ziua Mondiala a Sănătății - Ministerul Sănătății - pentru sănătate în toate politicile!” 

– 7 aprilie,  

❖ “Coronavirusul SARS-COV2 și vaccinarea antiCOVID-19 – Caravana de vaccinare 

anti-COVID-19” – februarie-decembrie 2021,  

❖ „Prevenție. Protecție. Imunizare. Săptămâna Europeană a Vaccinării” - 26.04-

02.05.2021,  

❖ ,,ZMS - Să cunoaștem starea de sănătate în comunitățile vulnerabile! Să acționăm 

pentru reducerea inechităților”- mai 2021,  

❖ „Ziua Europeana de Lupta  Împotriva  Obezității” - 15 mai 2021,  

❖ ,,Cancerul este un risc pentru o formă severă de COVID-19! Nu lăsa boala să te 

afecteze! Și tu poți lua măsuri și tu poți preveni și tu te poți proteja!” - 25-31 mai 2021,  

❖ „Luna  națională  a  informării  despre  efectele  consumului  de  alcool” - iunie 2021,  

❖ „ZMS - Accesul la servicii de sănătate - dreptul tuturor!” – iunie 2021,  

❖ „Campania națională a informării despre efectele activității fizice” - iulie 2021,  

❖ „ZMS - Să cunoaștem riscurile pentru sănătate - să știm să  prevenim!” – iulie 2021,  

❖ “Coronavirusul SARS-COV2 și vaccinarea antiCOVID-19” - „Orașul vaccinează satul” 

– iunie-septembrie 2021 – Cele mai multe persoane vaccinate în mediul rural la 

nivelul țării,  

❖ „Expunerea la radiațiile UV și cancerele de piele” - august 2021,  

❖ „ZMS - Automedicația și consumul de antibiotice - să cunoaștem recomandările 

personalului medical!” – august 2021,  

❖ „Siguranța pacientului - Să cunoaștem, să prevenim, să protejăm - pentru siguranța 

îngrijirii sănătății mamei și nou-născutului!” - septembrie 2021,  

❖ „ZMS – Sănătatea femeilor – drepturi și responsabilități!” – septembrie 2021,   
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❖ „Campania națională a informării despre efectele nutriției/alimentației” – octombrie 

2021,  

❖ „ZMS - Sănătatea copiilor din comunitățile vulnerabile contează! Să acționăm pentru 

reducerea inechităților!” – octombrie 2021,   

❖ “Vaccinarea împotriva SARS-COV2” („Orașul vaccinează satul”) – octombrie-

decembrie 2021,  

❖ „Ziua Națională Fără Tutun” -  «Produsele din tutun încălzit și țigările electronice, mai 

puțin dăunătoare?» - noiembrie 2021,  

❖ „ZMS - Persoanele  din comunitățile vulnerabile au dreptul la sănătate. Să acționăm 

pentru reducerea inechităților!” – noiembrie 2021,  

❖ “Vaccinarea împotriva SARS-COV2” („Orașul vaccinează satul” și „Maratonul 

vaccinării”) – noiembrie-decembrie 2021,  

❖ “Luna Națională a Informării despre Bolile Transmisibile: HIV/SIDA, Tuberculoza, 

Hepatita” – decembrie 2021, și locale („Ziua Mondială a Tuberculozei 2021 – 

CEASUL TICĂIE” – 24 martie 2021,  

❖ „Ziua Internațională a Bolii Parkinson” - 11 martie 2021,  

❖ “Ziua Europeana de Lupta  Împotriva  Obezității”, 15 mai 2021,  

❖ „Ziua Mondială de Luptă împotriva Hipertensiunii” - 17 mai 2021,  

❖ “Efectele caniculei. Masuri de prevenire și combatere a acestora”, iunie 2021,  

❖ “Efectele caniculei. Masuri de prevenire și combatere a acestora” – iulie 2021  

 

și intervenții IEC în comunități și grupuri vulnerabile: 

 

❖ „ZMS - Să cunoaștem starea de sănătate în comunitățile vulnerabile! Să acționăm 

pentru reducerea inechităților!” – mai 2021,  

❖ „ZMS - Accesul la servicii de sănătate - dreptul tuturor!” – iunie 2021,  

❖ „ZMS - Să cunoaștem riscurile pentru sănătate -  să știm să  prevenim!” – iulie 2021,  

❖ „Consumul de băuturi alcoolice și COVID-19” – iulie 2021,  

❖ „ZMS – Automedicația și consumul de antibiotice – să cunoaștem recomandările 

personalului medical!” – august 2021,  

❖ „Săptămâna mondiala a alăptării 1-7 august 2021,  

❖ „ZMS - Sănătatea copiilor din comunitățile vulnerabile contează! Să acționăm pentru 

reducerea inechităților” – octombrie 2021,  
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❖ „ZMS - Persoanele  din comunitățile vulnerabile au dreptul la sănătate. Să acționăm 

pentru reducerea inechităților!” – noiembrie 2021). 

 

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

15.532 materiale, iar la nivel local 2.785 materiale, constând în materiale informativ-

educative și de comunicare (afișe, pliante, postere, broșuri, prezentări în PowerPoint, 

comunicate de presă, chestionare, interviuri și emisiuni radio-tv), care au fost distribuite 

grupurilor țintă, colaboratorilor și partenerilor de campanii și postate pe site-ul DSP 

Hunedoara și pe pagina de Facebook. Campaniile au fost organizate și desfășurate conform 

calendarului  evenimentelor OMS – 2021 pentru celebrarea zilelor mondiale/europene și 

campanii IEC cu teme stabilite pe baza unor priorități de sănătate specifice naționale și 

locale. 

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

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

rotație, a permanentei în Call Center, realizarea anchetelor epidemiologice pentru pacienții 

confirmați pozitivi SARS-CoV2 în platforma CoronaForms, emiterea deciziilor de 

izolare/carantinare și expedierea acestora către medicii de familie, respectiv 

pacienți/carantinați). 

 

În anul 2021, medicul coordonator al PN V a monitorizat 150 pacienți confirmați 

pozitiv SARS-C0V-2 și izolați la domiciliu, care nu sunt asigurați medical și nu au medic de 

familie. De asemenea, începând în anul 2020, medicul coordonator al PN V face parte din 

echipele mobile de vaccinare împotriva SARS-CoV2, iar în cadrul campaniilor ”Caravana 

vaccinării”, „Orașul vaccinează satul” și „Maratonul vaccinării” din 2021 a administrat peste 

10.560 doze, în centrele rezidențiale, centrele de îngrijire pentru vârstnici, vaccinarea la 

domiciliul persoanelor cu dizabilități sau alte categorii de persoane pentru care accesul la 

un centrul de vaccinare fix este limitat, vaccinarea angajaților din diverse unități de industrie 

și comerț, a elevilor, studenților și a membrilor de familie ai acestora, a cadrelor didactice 

din diverse unități de învățământ, și a persoanelor private de libertate din cadrul 

Penitenciarului Bârcea Mare. 

 

S-a participat la: Analiza situației gravidelor și mamelor adolescente din mediu rural, 

organizata de Asociația „Salvați Copiii” în cadrul proiectului „Siguranța prin educație pentru 
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Nutriție și Sănătate” și susținerea Primăriei Comunei Pui. Au fost realizate raportări lunare, 

trimestriale și un raport anual. 

În anul 2021 s-a întrunit Comisia de Autorizare Furnizori de Transport Sanitar în 

vederea evaluării Serviciului de Ambulanță a județului Hunedoara pentru prelungirea 

perioadei de valabilitate a autorizației de funcționare. 

 

Ilustrare grafică a fondurilor alocate în anul 2021, comparativ cu anul 2020 
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D. LABORATORUL DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 

Este înregistrat la M.S. pentru efectuarea analizelor de microbiologia apei și chimia 

apei. Este de asemenea acreditat RENAR. 

Atât în cadrul programelor naționale de sănătate, cât și la cererea unor persoane 

fizice sau juridice, Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică efectuează 

analize microbiologice și fizico-chimice din probe de apă, aer, alimente şi factori de mediu. 

Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică este acreditat RENAR 

cu Certificat de acreditare nr. LI600, reînnoit la data de 29.10.2019 și valabil până la data 

de 28.10.2023 și înregistrat la MS pentru monitorizarea de audit a apei potabile. 

Obiectul de activitate al Laboratorului: 

❖ diagnostic microbiologie medicală (recoltare și prelucrare de probe bacteriologice, 

serologice, imunologice și parazitologice) 

❖ microbiologie sanitară (recoltare și prelucrare probe de apă și alimente) 

❖ determinarea condițiilor igienico-sanitare (aeromicrofloră, încărcătură microbiană, 

teste sterilitate) în unități sanitare, alimentare sau alte tipuri (birouri, arhive, unități de 

învățământ, unități hoteliere, unități de producție etc) 

❖ chimie sanitară: efectuează analize fizico-chimice și toxicologice din probe biologice, 

apă, aer, alimente și alți factori de mediu 

 

1. Probe prelucrate în cadrul Laboratorului în cursul anului 2021 

1.1. Probe prelucrate în cadrul laboratorului în domeniul microbiologie medicală și serologie 

Probe analizate Nr. total 

probe/ 

pozitive 

Nr. Probe 

PN / 

pozitive 

Nr. Probe 

prestări/ 

pozitive 

Bacteriologie Exudate faringiene 235/20 200/15 35/5 

Coproculturi 732/152 269/97 463/55 

Examene coproparazitologice 651/231 108/55 543/176 

Alte culturi microbiene 136/63 - 136/63 

Uroculturi 58/15 - 58/15 

Expertiza condițiilor de igienă 

în unitățile medicale (teste 

sanitație) 

455/11 - 455/11 
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Expertiza condițiilor de igienă 

în unitățile medicale 

(aeromicrofloră) 

170/18 - 170/18 

Aeromicrofloră în alte unități 247/200 - 247/200 

Teste de autocontrol 350/0 350/0 - 

Total 3034/710 577/167 2107/543 

Serologie Testări HIV 251/5 251/5 - 

HAV IgM 1/0 1/0 - 

HBc IgM - - - 

Antigen HBs 4/0 1/0 3/0 

Anticorpi anti HCV 5/0 1/0 4/0 

Mononucleoza infecțioasă 1/0 - 1/0 

TPHA - - - 

Serologie sifilis (RPR) 16/0 - 16/0 

Total 278/5 254/5 24/0 

 

 

1.2. Probe prelucrate în cadrul laboratorului pentru domeniul miocrobiologie sanitară (ape 

și aliment) 

 

Probe analizate Nr. total 

probe/ 

pozitive 

Nr. Probe 

PN/ 

pozitive 

Nr. Probe 

prestări/ 

pozitive 

Microbiologie 

sanitară 

Analiza microbiologică a 

apei 

3476/256 65/40 3411/216 

Analiza microbiologică a 

alimentelor 

254/0 13/0 (11 

probe 

Control SP) 

243/0 

Expertiza condițiilor 

igienico-sanitare în sector 

alimentar (teste sanitație) 

110/0 - 110/0 

Total 3842/256 78/40 3764/216 
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1.3. Probe prelucrate în cadrul laboratorului pentru domeniul chimie sanitară (ape și aliment) 

 

Probe analizate Nr. total 

probe/ 

pozitive 

Nr. Probe PN/ 

pozitive 

Nr. Probe 

prestări/ 

pozitive 

Chime 

sanitară 

Analiza fizico chimică a 

apei 

2848/135 65/40 2783/95 

Analiza fizico chimică a 

alimentelor 

76/36 66/36 10/0 

Total 2924/171 131/76 2793/95 

 

 

1.4. Total probe prelucrate în cadrul laboratorului 

 

Probe analizate Nr. total probe/ 

pozitive 

Nr. Probe PN/ 

pozitive 

Nr. Probe  

prestări /pozitive 

Microbiologie 

medicală 

3034/710 927/167 2107/543 

Serologie 278/5 254/5 24/0 

Microbiologie 

sanitară 

3842/256 78/40 3764/216 

Chimie sanitară 2924/171 131/76 2793/95 

Total 10078/1142 1390/288 8688/854 

 

2. În luna ianuarie, laboratorul a depus la sediul CRSP dosarul pentru reînnoirea 

certificatului de înregistrare, iar în luna octombrie a primit vizita de supraveghere a 

organismului de evaluare RENAR. 
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SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 

Activitățile desfășurate pe domenii de activitate: 

 

Nr. 

crt.  
Domeniu de activitate 

Număr controale 

2020 2021 

1. Aliment 1071 1385 

2.  Apă potabilă 88 47 

3.  Turism 110 157 

4.  Mediul de viață al populaţiei 315 206 

5.  Cosmetice 170 68 

6.  Biocide 60 631 

7.  Învăţământ 129 195 

8.  Unităţi sanitare, cu excepţia spitalelor 93 108 

9.  Unităţi sanitare cu paturi 70 297 

10.  Unităţi de transfuzii și transplant 7 9 

11.  Deşeuri cu potenţial contaminant 92 56 

12.  Acțiuni tematice stabilite de SCSP județean 10 6 
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Inspecții în domeniul alimentului: 

Inspecții 

Producători 

şi 

ambalatori 

Distribuitori 

și 

transportatori 

Retaileri Sectorul 

de 

servicii 

Producători primari 

care vând direct 

consumatorului  final 
TOTAL 

Numărul 

de unități 

inspectate 

11 11 708 579 76 1385 

 

Contravenții aplicate: 

Anul Avertismente Amenzi 
Amenzi 

PLF 

Valoare 

amenzi 
Contestații 

Amenzi 

date  în debit 

2021 251 101 176 747.400 3 1 

 

Prelevări de probe: 
 

Domenii 
Nr. probe prelevate / probe 

neconforme 

1. Apa potabilă din reţea 19 / 2 

2. Apa minerală naturală îmbuteliată 33 / 0 

3. Apă de masă îmbuteliată 1 / 0 

4. Suplimente alimentare 1 / 0 

5. Alimente cu destinație nutrițională specială 13 / 0 

6. Materiale în contact cu alimentul 7 / 0 

7. Biocide 1 / 0 

8. Cosmetice 5 / 0 

9. Ape de îmbăiere 14 / 0 
 

Total 94 / 2 

 

În domeniul apei potabile au fost efectuate 47 de controale la cele 22 staţii/instalaţii 

de tratare şi potabilizare din județul Hunedoare (mediul rural). 

În cadrul acțiunilor de control au fost prelevate şi 19 de probe de apă în vederea 

efectuării de analize microbiologice și fizico-chimice, dintre acestea 2 fiind 

necorespunzătoare din punct de vedere microbiologic. 

Pentru deficiențele constatate s-au aplicat un număr de 7 avertismente. 
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Cu ocazia inspecţiilor efectuate la unităţi cu profil prestări servicii, industrie 

alimentară, alimentație publică, alimentație colectivă și colectivităţi, unități de învățământ a 

fost verificată monitorizarea de control a apei utilizate, realizând un număr de 1270 verificări. 

 

În domeniul turismului au fost efectuate 129 controale, astfel: 

❖ 30 unităţi de cazare hotelieră; 

❖ 99 pensiuni turistice. 

❖ 16 recontroale. 

 

Pentru neconformităţile constatate, s-au aplicat 19 sacțiuni contravenționale: 

10 avertismente și 9 amenzi, în valoare de 36.400 lei. 

 

În domeniul mediului de viaţă al populaţiei au fost efectuate 206 controale în: 

❖ zone de locuit – 86 

❖ unități de mică industrie – 2 

❖ unități comerciale – 69 

❖ colectare și depozitare deșeuri menajere – 1 

❖ unități prestări servicii (spălătorii auto) – 1 

❖ instituții social-culturale – 1 

❖ altele – 42 

și 9 recontroale. 

 

Pentru neconformităţile constatate, au fost aplicate 23 sancțiuni 

contravenționale: 12 avertismente şi 11 amenzi, în valoare de 33.300 lei. 

 

În domeniul produselor cosmetice au fost verificate 9 unităţi, din care: 2 unități de 

producție, 6 distribuitori, 1 unitate de înfrumusețare şi 68 produse cosmetice verificate; a 

fost emisă o decizie de suspendare temporară a activității. 

De asemenea, au fost prelevate 5 probe de produse cosmetice cu rezultate 

conforme. 

 

În domeniul produselor biocide, pentru verificarea respectării legislaţiei sanitare, 

inspectorii din cadrul SCSP Hunedoara au efectuat un număr de 631 controale. Atât în 

cadrul acțiunii tematice desfășurate în perioada aprilie-mai 2021, cât și pe tot parcursul 
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anului cu ocazia inspecțiilor efectuate la unități alimentare, sanitare, de învățământ etc., au 

fost verificate un număr de 4491 produse, dintre care 1 produs neconform. 

Pentru punerea pe piață a unui produs biocid fără a fi avizat/autorizat în 

conformitate cu prevederile  Reg.528/2012, producătorul a fost sancționat 

contravențional în conformitate cu prevederile HG 617/2014, art.13, lit a cu amendă 

contravențională în valoare de 35.000 lei. Au fost retrase de la comercializare 147,35 

litri de produse biocide, reprezentând 2947 flacoane x 50 ml. 

În unităţile de învăţământ, atât în cadrul controalelor planificate, cât şi în cele 

tematice, au fost efectuate un număr de 195 inspecţii, din care: 

❖ unități pentru antepreșcolari: 2; 

❖ unități pentru preșcolari: 81; 

❖ unități de învățământ primar și gimnazial: 90; 

❖ unități de învățământ liceal: 12; 

❖ unități de cazare: 1; 

❖ blocuri alimentare din unități de învățământ: 9. 

 

Pentru neconformităţile constatate, s-au aplicat 90 sacțiuni contravenționale: 

88 avertismente și 2 amenzi, în valoare de 50.000 lei și s-au emis 5 decizii de 

suspendare a activității (2 la unități pentru preșcolari, 3 la unități de învățământ primar 

și gimnazial). 

Pentru constatarea remedierii deficienţelor care au stat la baza aplicării sancţiunilor 

contravenţionale, au fost efectuate 4 recontroale. 

Au fost prelevate 5 probe de apă de la unități din mediul rural și 1 probă de apă de la 

unitate din mediul urban. 

 

În ceea ce priveşte unitățile sanitare, cu excepţia spitalelor, au fost efectuate 108 de 

controale, din care: 

❖ unităţi de asistenţă medicală primară – 15; 

❖ unităţi de asistenţă medicală ambulatorie – 2; 

❖ unităţi de asistenţă de medicină dentară – 83; 

❖ unităţi medico-sociale – 1; 

❖ laboratoare de analize medicale – 5; 

❖ unităţi socio-medicale pentru vârstnici – 2. 
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Pentru neconformităţile constatate, s-au aplicat 30 sacțiuni contravenționale: 

13 avertismente și 17 amenzi, în valoare de 113.300 lei. 

S-au efectuat 14 recontroale, în cadrul cărora s-a constatat remedierea unor 

deficienţe care au stat la baza aplicării avertismentelor şi a amenzilor. 

 

În unităţile sanitare cu  paturi  s-au efectuat 297 controale din care: 

❖ controale integrale în spitale - 16 

❖ controale secții medicale – 116 

❖ serviciul primire bolnavi – 11 

❖ serviciul de urgență – 8 

❖ spitalizare de zi – 11 

❖ ATI – 19 

❖ Blocul operator – 7 

❖ Blocul de nașteri  - 7 

❖ Laborator analize medicale – 11 

❖ Serviciul roentgendiagnostic – 10 

❖ Serviciul explorări funcționale – 8 

❖ Fizioterapie și recuperare medicală – 8 

❖ Anatomie patologică și prosectură – 7 

❖ Farmacie – 11 

❖ Bloc alimentar – 10 

❖ Spălătorie – 11 

❖ Sterilizare – 7 

❖ IAAM – 11 

❖ Deșeuri periculoase - 11 

 

Pentru neconformităţile constatate, s-au aplicat 94 sacțiuni contravenționale: 

63 avertismente și 31 amenzi, în valoare de 57.600 lei. 

S-au efectuat 8 recontroale, în cadrul cărora s-a constatat remedierea unor deficienţe 

care au stat la baza aplicării avertismentelor şi a amenzilor. 

 

Unităţi de transfuzii sanguine - s-au efectuat 8 controale. Nu au fost aplicate sancțiuni 

contravenționale. 
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Unități acreditate în domeniul transplantului - s-au efectuat 1 control. Nu au fost 

aplicate sancțiuni contravenționale. 

 

Controlul gestionării deşeurilor cu potenţial contaminant 

Au fost efectuate un număr de 45 controale la producători, din care: 

❖ la producătorii mici – 10 unităţi 

❖ la producătorii mijlocii – 27 unități 

❖ la producătorii mari – 8 unități 

Nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale. 

 

În ceea ce privește cabinetele de înfrumusețare și saloanele de bronzare, au fost 

efectuate un număr de 3 controale la cabinetele de înfrumusețare. 

În ceea ce priveşte apele de îmbăiere au fost efectuate 28 controale pentru verificarea 

legislaţiei sanitare în vigoare în 23 piscine, 4 ştranduri și un bazin de înot. 

S-a prelevat un număr de 14 probe apă de îmbăiere, rezultatele buletinelor de analiză 

fiind conforme pentru toate probele recoltate. 

Pentru neconformităţile constatate, s-au aplicat 4 sacțiuni contravenționale: 1 

avertismente și 3 amenzi, în valoare de 18.000 lei. 

 

Au fost realizate 6 acţiuni tematice stabilite de SCSP Hunedoara. 

 

În contextul epidemiologic actual, în cursul anului 2021 personalul din cadrul SCSP 

a efectuat un număr de 816 anchete epidemiologice, efectuând carantinări și izolări, conform 

metodologiei. 

Cu ocazia vizitelor oficiale a înalților demnitari, au fost verificate 12 pensiuni turistice 

și 6 unități sanitare,  fiind prelevate 24 probe de mâncare gătită, 12 probe apă de la nivelul 

blocului alimentar, 112 teste sanitație, 14 aeromicrofloră. Rezultatele analizelor au 

fost  corespunzătoare. Nu au fost constatate alte neconformități. 

Petiții rezolvate – 143 petiţii - care s-au referit în ceea mai mare parte la disconfortul 

generat de modul de depozitare şi evacuare a deşeurilor, zgomot, amplasări neconforme 

ale anexelor pentru creşterea animalelor. 
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Acțiuni comune cu alte instituții deconcentrate: 

❖ 695 controale interinstituționale în cadrul Planului de Măsuri Integrat la nivelul județului 

Hunedoara privind verificarea modului de respectare a măsurilor dispuse prin instituirea 

stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2. Aceste controale s-au făcut 

cu Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentului, Comisariatul Judeţean 

pentru Protecţia Consumatorului, Inspectoratul Judeţean de Poliţie și Inspectoratul 

Teritorial de Muncă Hunedoara; 

❖ 11 controale în cadrul acțiunii comune privind combaterea buruienii ambrozia cu Direcția 

pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și Garda de Mediu – Comisariatul Județean 

Hunedoara; 

❖ 4 controale la sesizări cu GNM Hunedoara; 

❖ 2 controale la sesizări cu Poliția Animalelor; 

❖ 4 controale la sesizări cu Direcţia Sanitar-Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentului; 

❖ 2 controale la sesizări cu Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor. 

 

Pe parcursul anului 2021 au fost efectuate un număr de 72 controale în cadrul a 11 

Notificări de Alertă Rapidă, după cum urmează: 

Nr. total SRAAF: 10, din care: 

Pe suplimente alimentare: 8; 

Pe alimente cu destinație nutrițională specială: 1; 

Pe materiale în contact cu alimentul: 1; 

Nr. alerte rapide nonaliment (RAPEX): 1. 

 

În domeniul alimentar au fost efectuate un număr de 1385 controale, după cum urmează: 

Producători și ambalatori: 11; 

Distribuitori și transportatori: 11; 

Retaileri: 708; 

Sectorul de servicii: 579; 

Producători primari care vând direct consumatorului final: 76. 

Număr controale realizate pe subdomeniul materiale în contact cu alimentul: 59. 

Număr controale realizate pe subdomeniul alimente cu destinație nutrițională specială: 20. 

Număr controale realizate pe subdomeniul ape potabile îmbuteliate și ape ape minerale 

naturale îmbuteliate: 18. 

Număr controale realizate pe subdomeniul suplimente alimentare: 9. 
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CENTRUL OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

1. În perioadele cu temperaturi crescute de peste 35 grade C, în care a fost declarat cod 

galben de caniculă pe teritoriul județului Hunedoara, conform Ordinului MS nr. 

1168/23.06.2008 și adresei MS nr. 1179/22.06.2021, s-au întreprins următoarele măsuri: 

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

adresa cu nr.7676/23.06.2021 pentru raportarea zilnică a urgențelor datorate caniculei. 

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

medicii de familie din județ, adresele cu nr.7638, 7641, 7637/22.06.2021 pentru a asigura 

măsurile de prevenire a efectelor caniculei. 

S-a transmis la toate primăriile din județ adresa nr. 7695/23.06.2021 pentru a asigura 

măsurile de prevenire a efectelor caniculei și organizarea punctelor de prim ajutor și a 

punctelor de distribuție a apei potabile). 

S-au raportat în fiecare dimineață, conform adresei MS nr.1179/22.06.2021 la COSU 

- MS,  urgențele datorate caniculei (număr persoane căzute în stradă cu lipotimii, 

deshidratări). 

S-au desfășurat 2 campanii cu tema “Efectele caniculei. Măsuri de prevenire și 

combatere a acestora”;  

❖ În incinta clădirii DSP Hunedoara, s-a amenajat un punct de prim ajutor (măsurare 

parametrii vitali) și punct de distribuire apă potabilă;  

❖ S-au difuzat online informații privind măsurile de prevenire a efectelor caniculei;  

❖ S-au distribuit pliante; 

S-a transmis corespondenților de presă masurile pe care trebuie să le ia populația 

pentru a preveni apariția efectelor temperaturilor ridicate asupra organismului uman. 

2. În perioadele în care a fost au fost avertizări meteo de ninsori și viscol, conform planului 

general de măsuri privind gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului de iarnă și 

adresei MS-COSU nr.2492/18.11.2021, s-au intreprins următoarele măsuri: 

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

adresa nr.15428/23.11.2021, privind raportarea zilnică (în zilele cu avertizări meteorologice) 

a cazurilor de persoane cu hipotermie sau decese datorate hipotermiei. 

S-a transmis la toate primăriile adresa nr.15428/23.11.2021 pentru organizarea 

adăposturilor de noapte și s-a solicitat locația acestora. 

Raportarea  zilnică la MS-COSU a cazurilor de hipotermie. 
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S-a transmis corespondenților de presă măsurile pe care trebuie să le ia populația 

pentru a preveni apariția efectelor temperaturilor scăzute  asupra organismului uman. 

3. Pe tot parcursul anului, conform ordinului MS nr.14/2010, toate situațiile deosebite 

raportate de             unitățile sanitare și SAJ, se transmit la MS-Centrul Operativ pentru 

Situații de Urgență. 

 

COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROGRAME DE SĂNĂTATE 

 

DOMENIUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ 

 

1. În conformitate cu Ordinul M.S./M.A.I. nr.697/112 /2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele 

de permanență, s-a monitorizat și în anul 2020 activitatea celor 5 centre de permanență din 

județ:  Deva, Crișcior, Petrila, Uricani și Simeria: 

❖ verificarea lunară a graficului gărzilor; 

❖ centralizarea lunară a indicatorilor de activitate raportați de către centre și de către 

unitățile administrativ teritoriale; 

❖ raportarea trimestrială către Ministerul Sănătății; 

❖ evaluarea anuală a centrelor de permanență; 

❖ Comisia mixtă constituită din reprezentanți ai CJAS și DSP de control privind 

respectarea asigurării continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin 

centrele de permanență din județ, pentru perioada 2019-2020, ca urmare a dispoziției 

nr. 136 din 14.09.2020 a Directorului Executiv al DSP Hunedoara. În perioada 01.10-

31.10.2020 au fost supuse verificării 4 centre de permanență din județ: CP Deva, CP 

Simeria, CP Petrila și CP Uricani. Au fost verificate dotările minime necesare, 

documentele care atestă pregătirea profesională a personalului a fost evaluată 

activitatea desfășurată și au fost făcute recomăndări pentru eficientizarea activității 

și remedierea deficiențelor constatate. Rezultatele controlului au fost sintetizate într-

un raport ce a fost înaintat directorului executiv al DSP Hunedoara. 

2. Membrii desemnați din partea Direcției de Sănătate Publică în cadrul consiliilor de 

administrație ale unităților sanitare cu paturi și consiliilor consultative ale unităților medico-

sociale au participat la întâlnirile acestora: 
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Se dezbat problemele cu care se confruntă unitățile sanitare, situația economică a 

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

populației la servicii de asistență medicală, eficientizarea activității unității, analiza 

indicatorilor de activitate, creșterea gradului de satisfacție. 

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

farmaciști și biologi, organizate în unitățile sanitare din județ: 

- Spitalul Județean de Urgență Deva - 14 concursuri de medic specialist 

- Spitalul Municipal Hunedoara – 12 concursuri de medic specialist, 3 concursuri de 

farmacist, 1 concurs de biolog și 1 concurs de chimist 

- Spitalul de Urgență Petroșani  – 2 concursuri de medic specialist 

- Spitalul Orășenesc Hațeg – 2 concursuri de medic specialist 

- SAJ – 1 concurs de farmacist 

- Spitalul Municipal Brad – 1 concurs de medic specialist 

- Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad – 1 concurs de medic specialist 

- Spitalul de Psihiatrie Zam – 1 concurs de director medical 

- Direcția de Asistență Socială Petrila – 2 concursuri de medic medicină generală 

4. Comisia mixtă de prelungire a activității medicilor care își desfășoară activitatea în relație 

contractuală cu casele de asigurări de sănătate județene după împlinirea vârstei de 

pensionare, la cerere, constituită în baza legii nr.113/2016, constituită la nivelul DSP, 

împreună cu reprezentanți ai Casei  Județene de Asigurări de Sănătate și Colegiului 

Județean al Medicilor  – 9 întâlniri. 

S-au analizat documentele depuse la dosar și s-a verificat dacă sunt îndeplinite 

condițiile de prelungire a activității medicilor peste vârsta legală de pensionare. 

5. S-a realizat analiza și raportarea semestrială a activității managerului Spitalului de 

Psihiatrie Zam, conform Ordinului MS nr.229/2011 – 1 raport. 

A fost transmis către Ministerul Sănătății - Secretariatul General raportul semestrial 

al activității managerului Spitalului de Psihiatrie Zam, aprobate de către Consiliul de 

Administrație, care cuprind indicatorii de activitate, conform Ordinului MS nr. 229/2011. 

6. S-a realizat activitatea de întocmire a documentației pentru trimitere la tratament în 

străinătate a unor categorii de bolnavi, conform Ordinului MS nr. 50/2004. 

S-a realizat documentația pentru 3 dosare și au fost transmise comisiei teritoriale de 

specialitate Timișoara. 

7. Elaborarea Planului județean de reziliență a rețelei sanitare din județul Hunedoara față 

de recrudescența COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 434/2021 
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privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă 

în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură 

asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform 

clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență. 

Au fost solicitate spitalelor date referitoare la structura organizatorică, necesarul de 

medicamente și materiale sanitare, necesarul de personal medical și auxiliar sanitar în 

contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2. Aceste date au fost centralizate și a fost 

elaborat Planul județean de reziliență, care a fost actualizat ulterior, în funcție de contextul 

pandemic. 

8. Elaborarea Planului județean de redresare a rețelei sanitare din județul Hunedoara 

Au fost solicitate date referitoare la unitățile sanitare, propuneri privind modificări de 

structură, propuneri de renovare a infrastructurii existente, propuneri privind acordarea de 

noi servicii medicale la nivelul unităților sanitare, obiective de investiții. Datele au fost 

centralizate și s-a elaborat Planul județean de redresare a rețelei sanitare. 

9. Colaborarea cu unitățile sanitare clasificate, conform Ordinului MS nr. 434/2021, în sensul 

ajustării activității acestora în funcție de evoluția numărului de cazuri de pacienți confirmați 

și suspecți COVID-19. 

10. Raportarea lunară la Ministerul Sănătății a numărului de paturi avizate pentru acordarea 

asistenței medicale a pacienților cu infecție SARS-CoV-2, conform Ordinului MS nr. 

434/2021privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților 

de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă 

care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-

19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență. 

11. Comisia DSP de analiză și verificare a necesității și oportunității  dotării unităților sanitare 

cu paturi în procesul de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de 

proiecte pentru consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației 

de urgență cauzată de criza COVID -19, Axa Prioritară 9 protejarea sănătății populației în 

contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului  Operațional Infrastructura 

Mare 2014-2020. 

Comisia constituită în baza ordinului Ministerului Sănătății nr.1108/18.06.2020  s-a 

deplasat la sediul unității sanitare cu paturi care a solicitat finanțare – Spitalul Județean de 

Urgență Deva. 
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S-a analizat structura organizatorică existentă, autorizația sanitară de funcționare și 

încadrarea cu personal medico-sanitar specializat. Comisia a evaluat existența circuitelor 

funcționale în conformitate cu autorizația sanitară de funcționare și a constatat că există 

posibilitatea asigurării unor spații corespunzătoare în contextul epidemiei cu SARS COV 2. 

S-a constatat că unitatea dispune de anumite dotări în prezent, dar se justifică și 

achiziția dotărilor solicitate prin listele anexate solicitării, în vederea acordării serviciilor 

medicale pacienților suspecți/confirmați cu virusul SARS-COV 2, pentru fiecare tip de 

echipament/tip de bun propus spre finanțare în vederea pregătirii unui nou val epidemic. 

După verificarea necesității, respectiv oportunității achiziționării echipamentelor 

(mijloace fixe și obiecte de inventar) lista a fost acceptată de comun acord de către comisia 

DSP Hunedoara și managerul unității sanitare, fiind justificate prin profilul adresabilității 

pacienților la unitățile sanitare, și profilul patologiei acestora și specificul unității. S-a eliberat 

avizul favorabil în vederea dotării cu mijloace fixe și obiecte de inventar. 

12. Coordonarea Programul Național de Transplant de organe, țesuturi și celule de origine 

umană (PN IV 3.1) și realizarea raportărilor trimestriale și anuale (indicatori, raport de 

activitate) pentru PN IV 3.1 desfășurat în Spitalul Județean de Urgență Deva: 

- monitorizarea activităților desfășurate în cadrul programului 

- realizarea și transmiterea lunară către ANT a necesarului de credite bugetare pe surse de 

finanțare, în conformitate cu bugetul alocat, pentru PN-SP 

- realizarea și transmiterea lunară a deconturilor pentru luna precedentă. 

- 4 raportări trimestriale și o raportare anuală (indicatori fizici și de eficiență, rapoarte de 

activitate) 

13. S-a realizat centralizarea indicatorilor de evaluare (fizici și de eficiență) și a execuției 

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, finanțare și 

implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților 

critici din secțiile ATI adulți/copii și terapia intensivă nou-născuți și transmiterea datelor către 

Ministerul Sănătății – Serviciul Medicina de Urgență. 

Au fost realizate raportări trimestriale ale indicatorilor, rapoarte lunare și raport anual 

de activitate. 

14. În conformitate cu  prevederile Ordinului nr. 2 din 4 ianuarie 2019 pentru modificarea și 

completarea Regulamentului de organizare și functionare a secțiilor  și compartimentelor de 

anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare,  aprobat prin Ordinul ministrului sănătății 

nr.1.500/2009 s-a urmărit respectarea obligațiilor privind  analiza și  evaluarea a activității 
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secțiilor și compartimentelor de  ATI din spitalele din județ și raportarea datelor către Direcția 

de Sănătate Publică. 

15. S-a realizat centralizarea indicatorilor de evaluare (fizici și de eficiență) și a execuției 

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, finanțare 

și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea 

pacienților critici cu infecții emergente și reemergente (AP-IE/RE) și transmiterea datelor 

către Ministerul Sănătății – Serviciul Medicina de Urgență. 

Au fost realizate raportări trimestriale ale indicatorilor, rapoarte trimestriale  și raport 

anual de activitate. 

16. S-a realizat îndrumarea tehnică și metodologică a programelor naționale în domeniul 

asistenţei medicale a mamei şi copilului prin participarea  la coordonarea activității de 

monitorizare și evaluare. 

Evaluarea activitatii Centrelor de permanenta din judetul Hunedoara -  an 2021 

  Indicatori de 
activitate 

CP 
Uricani 

CP 
Petrila 

CP 
Criscior 

CP 
Simeria 

CP  
Deva 

TOTAL 
JUDET 

1. indicatorii de 
activitate 

raportati de 
centrul de 

permanenta: 

numarul de bolnavi 
care s-a asigurat 
continuitatea 
asistentei medicale 
primare in regim de 
garda prin centrul 
de permanenta; 

2.742,00 2.537,00 2.702,00 2.786,00 4.969,00 15.736,00 

a) numarul de 
bolnavi care s-au 
prezentat in centrul 
de permanenta in 
zilele lucratoare; 

1.834,00 1.637,00 1.605,00 1.785,00 2.804,00 9.665,00 

b)numarul de 
bolnavi care s-au 
prezentat in centrul 
de permanenta in 
zilele nelucratoare; 

908,00 900,00 1.097,00 1.001,00 2.165,00 6.071,00 

numarul de bolnavi 
pentru care s-a 
asigurat 
continuitatea 
asistentei medicale 
primare in regim de 
garda in centrul de 
permanenta, pe 
grupe de varsta; 

2.742,00 2.537,00 2.702,00 2.786,00 4.969,00 15.736,00 

0 - 1 an 6,00 45,00 106,00 83,00 82,00 322,00 

1 -15 ani 
118,00 439,00 512,00 563,00 930,00 2.562,00 

peste 15 ani 
2.618,00 2.053,00 2.084,00 2.140,00 3.957,00 12.852,00 

c) numarul de 
bolnavi pentru care 
s-a solicitat 
interventia unui 
echipaj de urgenta; 

12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 
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d) numarul de 
bolnavi pentru care 
s-a solicitat 
ambulanta de 
transport; 

1,00 5,00 0,00 3,00 0,00 9,00 

e) numarul de 
bolnavi pentru care 
s-a eliberat bilet de 
trimitere catre alte 
specialitati in 
vederea internarii; 

50,00 15,00 0,00 1,00 398,00 464,00 

f) numarul de 
bolnavi pentru care 
s-a asigurat 
tratament la sediul 
centrului de 
permanenta; 

2.742,00 1.722,00 2.702,00 2.786,00 3.341,00 13.293,00 

g) numarul de 
bolnavi pentru care 
s-a asigurat 
consultatie la 
domiciliul 
pacientului; 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

h) numarul de 
persoane care s-au 
prezentat in centrul 
de permanenta 
pentru o afectiune 
care nu a 
reprezentat o 
urgenta medico-
chirurgicala (cod 
verde) conform 
anexei nr.1 la 
normele 
metodologice; 

2.742,00 202,00 2.493,00 624,00 4.318,00 10.379,00 

a) consumul de 
medicamente si 
cheltuielile aferente; 

13.483,81 2.696,00 9.911,05 7.441,82 4.555,43 38.088,11 

2. indicatori 
raportati de 
directiile de 

sanatate 
publica: 

b) consumul de 
materiale sanitare si 
cheltuielile aferente; 

8.897,02 5.221,00 9.124,60 12.985,15 6.754,19 42.981,96 

c) numarul 
personalului 
medical, pe 
categorii 
profesionale, 
detaliat pe formele 
de organizare a 
centrelor de 
permanenta; 

10,00 11,00 12,00 10,00 12,00 55,00 

medici 

5,00 6,00 6,00 5,00 6,00 28,00 

asistente 5,00 5,00 6,00 5,00 6,00 27,00 

d) numarul centrelor 
de permanenta din 

judet; 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 

e) populatia 
deservita estimata 
din judet prin 

69.387,00 8.180,00 24.417,00 9.531,00 15.732,00 127.247,00 
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centrele de 
permanenta 
existente; 

f) costul 
mediu/bolnav cu 
medicamente si 
materiale sanitare 
utilizate pentru 
tratamentul acordat 
la sediul centrului de 
permanenta; 

8,16 3,12 7,05 7,33 2,28 5,15 

a) numarul de 
centre de 
permanenta care 
functioneaza in sedii 
asigurate de catre 
consiliile locale; 

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

3. indicatori 
raportati de 
catre primarul 
unitatii 
administrativ-
teritoriale: 

b) numarul 
autospecialelor de 
consultatii la 
domiciliu puse la 
dispozitia centrelor 
de permanenta de 
catre consiliile 
locale; 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) cheltuieli 
efectuate pentru 
asigurarea 
utilitatilor; 

33.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.531,00 

d) cheltuieli 
efectuate pentru 
asigurarea 
personalului auxiliar 
si a pazei 
cabinetelor 
medicale care 
participa la 
constituirea 
centrelor de 
permanenta, 
indiferent de forma 
de organizare si 
sediu 

36.000,00 90.780,00 0,00 0,00 0,00 126.780,00 
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PROGRAMULUI NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUI 

 

Centralizarea trimestrială/anuală a indicatorilor de evaluare (fizici și de eficiență), a 

execuției bugetare, a rapoartelor de activitate de la unitățile sanitare, precum și a situației 

stocurilor la data de 31.12.2021 și a balanțelor de stocuri cantitativ-valorice după preț pe 

depozite la data de 31.12.2021 pentru următoarele subprograme/intervenții: 

 

1. Subprogramul de nutriție și sănătate 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 

Activități - procurarea și distribuţia de lapte praf în scopul acordării gratuite copiilor cu vârstă 

cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, conform prevederilor legale 

în vigoare. 

Intervenția se desfășoară prin 12 autorități ale administrației publice locale din județ cu care 

Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara a încheiat contracte pentru furnizarea 

laptelui praf, formulă pentru sugari, care se acordă gratuit, pe bază de prescripție medicală, 

copiilor cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern: Deva, 

Hunedoara, Petroșani , Orăștie, Brad, Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Călan, Geoagiu, Petrila și 

Simeria. 

În anul 2021 au beneficiat de această intervenție 153 copii cu vârsta cuprinsă între 0 

– 12 luni. 

 

1.2. Profilaxia malnutriției la copiii cu greutate mică la naştere 

Activități - administrarea de soluţii pentru alimentație parenterală și alimente cu destinaţie 

medicală specială, pentru copilul cu greutate mică la naştere în scopul recuperării 

nutriţionale a acestuia și prevenirii malnutriției protein-calorice; administrare în timpul 

spitalizării. 

Intervenția s-a derulat în Spitalul Județean de Urgență Deva. 

În  anul 2021 au beneficiat de această intervenție  - 203 copii cu greutate mică la 

naștere sub 2500 g sau cu greutate până la 3000 g până la vârsta de 3 luni. 

 

1.3. Prevenirea fenilcetonuriei și hipotiroidismului congenital prin screening neonatal, 

confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie și monitorizarea evoluției bolii 
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Activități -  recoltarea și transportul spoturilor de sânge la Centrul regional București din 

structura Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu- 

Rusescu” București  pentru dozarea fenilalaninei plasmatice în cazul fenilcetonuriei și a 

TSH- ului în cazul hipotiroidismului congenital. 

Intervenția se derulează în cele 8 unități sanitare cu paturi în care există secții 

compartimente de obstetrică – ginecologie/neonatologie (Spitalul Județean de Urgență 

Deva, Spitalul de Urgență Petroșani, spitalele municipale Hunedoara, Orăștie, Brad, Lupeni, 

Vulcan și Spitalul Orășenesc Hațeg). 

 

În  anul  2021, beneficiarii acestei intervenții au fost: 

a) număr nou-născuţi testaţi pentru fenilcetonurie: 2075 

b) număr nou-născuţi testaţi pentru hipotiroidism congenital: 2075 

c) număr copii care au beneficiat de efectuarea testelor pentru confirmarea diagnosticului 

de fenilcetonurie:  0 

d) număr copii confirmați cu diagnosticul de fenilcetonurie: 0 

e) număr copii în tratament dietetic care au beneficiat de efectuarea testelor pentru 

monitorizarea evoluției fenilcetonuriei: 0 

 

 

 

1.5. Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuți 

 

Activități - efectuarea screening-ului auditiv la nou-născuți. 

Intervenția se derulează în cele 8 unități sanitare cu paturi în care există 

secții/compartimente de obstetrică–ginecologie/neonatologie (Spitalul Județean de Urgență 

Deva, Spitalul de Urgență Petroșani , spitalele municipale Hunedoara, Orăștie, Brad, 

Lupeni, Vulcan și Spitalul Orășenesc Hațeg), unități care în anul 2018 au beneficiat de 

echipamentele de screening auditiv prin testarea de otoemisiuni acustice, furnizate de către 

Ministerul Sănătății. 

În anul 2021 au fost 2.049 beneficiari ai acestei intervenții. 

 

2. Subprogramul de sănătate a femeii: 

2.4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh: 

Activități – administrarea imunoglobulinei umane anti-D antepartum sau postpartum. 
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Intervenția se derulează în 3 unități sanitare cu paturi în care există secții 

compartimente de obstetrică–ginecologie/neonatologie clasificate la nivelul 2, conform 

prevederilor OMS nr.1881/ 2006 (Spitalul Județean de Urgență Deva, Spitalul de Urgență 

Petroșani, Spitalul Municipal „Dr. Al. Simionescu” Hunedoara). 

În  anul 2021 au existat 65 beneficiare ale acestei intervenții. 

 

Monitorizarea lunară a  derulării  intervenției 1.1. ,,Profilaxia distrofiei la copiii 0-1 an 

care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf”: 

- centralizarea lunară și generarea raportului centralizator a datelor din fișele copiilor cu 

vârsta cuprinsă între 0-12 luni care beneficiază de acordarea laptelui praf pentru copiii aflați 

în evidența medicilor de familie, cât și transmiterea acestuia la CNSISP; 

- asigurarea  derulării  contractelor cu autoritățile administrației publice locale pentru 

realizarea activităților din cadrul intervenției "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 Național de Sănătate a Femeii şi Copilului. 

17. Acordarea de consultanță și asistență tehnică în domeniul evaluării nevoilor și 

modalităților de implementare și monitorizare a strategiilor de asistență medicală comunitară 

integrată și colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea realizării 

strategiei judeţene şi a listei de priorităţi în domeniul asistenţei medicale a comunităţilor la 

risc: 

S-a monitorizat  activitatea personalului din rețeaua de asistență medicală 

comunitară, respectiv  22 asistenți medicali comunitari (din care 1asistent medical comunitar 

angajat în cadrul proiectului - POCU 122607 cu titlul „Crearea și implementarea serviciilor 

comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”) și 2 mediatori 

sanitari. 

S-au transmis Ministerului Sănătății-DGAMSP-Unitatea de Incluziune Sociala - 

solicitările primite de la autoritățile administrației publice locale privind înființarea de posturi 

noi în rețeaua de asistență medicală comunitară. 

Transmiterea lunară la MS-UICP a documentelor necesare acordării subvenției 

pentru asistentul medical comunitar angajat în cadrul proiectului POCU 122607 „Crearea și 

implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii 

sociale”, respectiv raportul lunar de activitate și foaia colectivă de prezență. 

S-au  informat autoritățile administrației publice locale în vederea realizării strategiei 

județene și a listei de priorități în domeniul asistenței medicale a comunităților cu risc, în 
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special în ceea ce privește respectarea legislației în domeniu. Au fost transmise materiale 

UNICEF de comunicare, informare și educare pentru vaccinarea anti COVID-19, respectiv 

ghiduri și materiale  IEC actualizate ale OMS și UNICEF pentru pregătirea anului 

școlar  pentru autorități, părinți, cadre didactice, elevi). 

S-a avizat planul anual de asistență medicală comunitară de la nivelul fiecărei  unități 

administrativ-teritoriale care are personal în rețeaua de asistență medicală comunitară (plan 

care  include și activitatea mediatorului sanitar, unde este cazul). 

18. S-a întocmit și transmis Ministerului Sănătății-Serviciul de Integritate - raportul 

anual privind indicatorii de evaluare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire 

a corupției, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 583/ 2016. 

 

S-a participat în comisii interinstituționale: 

 

19. S-a participat la ședințele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

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

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 

întâlniri săptămânale la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - 42 de 

întâlniri. 

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

aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de 

handicap. 

20. Împreună cu reprezentanți ai Casei județene de Asigurări de Sănătate, ai Colegiului 

teritorial al Medicilor, și ai asociațiilor profesionale județene a medicilor, s-a participat în 

următoarele comisii paritare pentru analizarea nevoilor de servicii medicale ale populației, 

în vederea derulării acțiunii de contractare a serviciilor medicale pe anul 2020 (în 

conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărâre de 

Guvern): 

- Comisia paritară pentru asistența medicală primară – 1 întâlnire 

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

medicală primară. S-a stabilit sporul de zonă pentru furnizorii de asistență medicală primară 

din zone cu condiții grele. 

- Comisia paritară pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile 

clinice –2 întâlniri. 
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S-a stabilit numărul de norme pentru asistența medicală de specialitate. 

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

- Comisia paritară pentru asistența medicală spitalicească – 3 întâlniri. 

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

realizarea activității acestora cu medici din alte unități, asigurând necesarul de medici și 

continuitatea asistenței medicale în unitățile sanitare cu paturi în principal în specialitățile 

deficitare din spitalele suport Covid (Pneumologie, ATI), urmărindu-se evitarea sincopelor 

în furnizarea serviciilor de sănătate în contextul pandemiei SARS-CoV-2. 

21. Comisia de stabilire a numărului de paturi aprobate și contractabile pentru anul 2021, 

împreună cu reprezentanți ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate și ai Colegiului 

Județean al Medicilor - 1 întâlnire 

S-a stabilit și aprobat numărul de paturi contractabile din numărul total de paturi 

pentru fiecare unitate sanitară cu paturi din județ, cu încadrare în numărul total de paturi 

contractabile pe județ, stabilit prin Ordin al MS. 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Unitate medicală 
Nr. paturi în 

structura 
organizatorică 

Nr. paturi 
contractate 
cu CJAS 

Categoria 
unității 

1  Spitalul Județean de Urgență Deva  778 646 III 

2  Spitalul Municipal “Dr. Al. 
Simionescu” Hunedoara  

612 487 III 

3  Spitalul de Urgenta Petroșani  657 515 III 

4  Spitalul Municipal Orăștie  155 123 IV 

5  Spitalul Municipal Brad  145 114 IV 

6  Spitalul Municipal Lupeni  175 138 IV 

7  Spitalul Municipal Vulcan  110 84 IV 

8  Spitalul Orășenesc Hațeg  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 Psihiatrie Zam  350 287 V 

TOTAL 3.603 2.872  
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22. Comisia de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de 

medicamente și materiale sanitare împreună cu reprezentanți ai Casei Județene de 

Asigurări de Sănătate. 

 

S-au evaluat furnizori de asistență medicală: 

❖ unități sanitare cu paturi - 8 

❖ cabinete medicale de specialitate - 10 

❖ cabinete medicina de familie - 192 

❖ cabinete medicină dentară - 6 

❖ unități medicale de specialitate paraclinică – laborator - 6 

❖ unități medicale de specialitate paraclinică – radiologie - 1 

❖ furnizori de dializă 

❖ furnizori de dispozitive medicale - 6 

❖ furnizor de transport sanitar -1 

❖ farmacii - 97 

 

Au fost analizate dosarele complete depuse de către furnizorii de asistență medicală 

aflați în relație contractuală cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara. S-a 

verificat respectarea condițiilor de evaluare în vederea contractării, stabilite prin acte 

normative. 

23. Comisia de vânzare spații medicale constituită conform Ordonanței de Urgență nr. 

68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-

teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară 

activităţi conexe actului medical. S-a constituit comisia împreună cu reprezentanți ai 

Colegiului Județean al Medicilor și ai Consiliului Local Petroșani în vederea vânzării unui 

spațiu al unui cabinet de medicină de familie din Petroșani. S-a analizat solicitarea 

medicului, documentația depusă în conformitate cu prevederile legislative, urmând a fi 

demarată procedura de vânzare. 

24. Comisia de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis, 

constituită în conformitate cu Ordinul Ministerului Sǎnǎtǎţii nr.1343 din 6 noiembrie 2006 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare și 

competenţǎ profesionalǎ pentru cazurile de malpraxis, cu modificările și completările 

ulterioare - 2 sesizări. 

Au fost realizate raportări lunare. 
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25. S-a participat la realizarea anchetelor epidemiologice la persoanelor depistate pozitiv cu 

virusul SARS-CoV-2: 

- completarea formularului de stabilire a contacților direcți 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; 

26. S-a participat la constituirea echipelor mobile pentru vaccinarea populației: profesori, 

studenți și elevi la Inspectoratul Școlar jud. Hunedoara, Universitatea Petroșani, Liceul Mihai 

Eminescu Petroșani, Liceul Vulcan, Liceul Retezat Uricani, Liceul Mircea Eliade Lupeni. 

27. Raportarea bisăptămânală a numărului de doze administrate și a stocurilor de anticorpi 

monoclonali de la nivelul unităților sanitare cu paturi la care au fost repartizate aceste 

produse de la Ministerul Sănătății. 

28. Au fost realizate informările solicitate de către Ministerul Sănătății. 

 

 

 

 

DOMENIUL PROGRAME DE SĂNĂTATE 

 

În anul 2021, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor 

naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 şi a Ordinului MS nr. 377/2017 pentru 

aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru 

anii 2017 şi 2018, cu modificările și completările ulterioare, s-au derulat următoarele 

programe de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii: 

I. Programele naționale de boli transmisibile: 

I.1 Programul național de vaccinare 

I.2 Programul național de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare 

I.3 Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecţiei HIV 

I.4 Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei 

I.5 Programul național de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizare 

a utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenţei 

II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă; 

IV. Programele naționale de boli netransmisibile: 

IV.1  Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screenig organizat 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229869
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229869
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IV.3 Programul național de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 

-  Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 

V. Programul național de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate: 

Subprogramul de evaluare și promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 

VI. Programul național de sănătate a femeii şi copilului: 

❖ Subprogramul de nutriție și 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 şi 2018, cu 

modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind 

aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018. 

Finanțarea s-a realizat în conformitate cu prevederea bugetară pentru anul 2021, 

respectiv trimestrializarea fondurilor alocate, atât 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 2021 la nivelul 

Compartimentul de Asistenţă Medicală şi Programe, au fost îndeplinite în proporție de 

100%  la termenele stabilite conform planului de acțiuni pe anul 2021, cu excepția cazurilor 

când modificările legislative au impus alte termene. 

Realizarea atribuţiilor și activităţilor Compartimentului de Asistență Medicală şi Programe – 

domeniul Programe, au constat în: 

S-au încheiat acte adiționale la contractele inițiale încheiate la anul 2017 cu unităţile 

de specialitate nominalizate în prezentele norme tehnice sau desemnate în condiţiile 

prevăzute în anexele nr. 1-7 la prezentele norme tehnice; 

S-au asigurat fondurile necesare pentru derularea programelor/subprogramelor 

naţionale de sănătate publică în cadrul bugetului aprobat cu această destinaţie, prin 

finanţarea lunară, în limita valorii de contract, contravaloarea bunurilor şi serviciilor acordate 

în cadrul programului/subprogramului; finanţarea lunară a programelor/subprogramelor 

naţionale de sănătate s-a realizat pe baza cererilor fundamentate ale unităţilor 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 

Sănătăţii; 
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S-au informat unităţile de specialitate cu privire la condiţiile de contractare pentru 

finanţarea programelor/subprogramelor naţionale 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; 

S-au primit de la unităţile de specialitate raportările trimestriale, cumulate de la 

începutul anului și anuale, privind: indicatorii specifici programelor naţionale 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; 

A fost verificată publicarea pe site-ul unităţilor de specialitate a bugetului alocat, 

detaliat pe surse de finanţare, titluri bugetare şi programe/subprograme naționale de 

sănătate publică, precum și a oricăror alte modificări survenite în timpul anului financiar; 

S-a transmis către Unităţile de Asistenţă Tehnică și Management din subordinea 

Ministerului Sănătăţii cererile lunare de finanţare fundamentate, însoţite de documentele 

justificative, conform legii, pentru realizarea deschiderilor de credite bugetare pentru 

derularea programelor naţionale de sănătate, precum și decontul creditelor aprobate. 

Lunar, s-a întocmit și monitorizat execuția bugetară pentru fiecare PNSP. 

 

SITUAȚIA COMPARATIVĂ A CREDITELOR BUGETARE PREVĂZUTE PENTRU 

PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ÎN ANUL 2020 CU ANUL 2021 

 

DENUMIRE PROGRAM / SUPBROGRAM / INTERVENȚIE 2020 2021 

TOTAL PROGRAME 16.281 18.949 

I.  PROGRAMELE NAȚIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE - 

TOTAL: 

16.020 18.698 

1.  Programul naţional de vaccinare 1.185 1.482 

2.  Programul naţional de boli transmisibile prioritare 6.458 10.093 

3.  Programul național de prevenire, supraveghere și control al 

infecţiei HIV/SIDA 

7.633 6.879 

4.  Programul național de prevenire, supraveghere și control al 

tuberculozei 

744 244 
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5.  Programul național de supraveghere și control al infecţiilor 

nosocomiale și monitorizare a utilizării antibioticelor și a 

antibioticorezistenței 

 

0 

 

0 

II.  PROGRAMUL NAȚIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR 

DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ 

 

21 

 

16 

IV.  PROGRAMELE NAȚIONALE PRIVIND BOLILE 

NETRANSMISIBILE - TOTAL: 

131 45 

4. 1.  Programul național 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 național de transplant de organe, ţesuturi şi celule 

de origine umană /Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi 

celule de origine umană 

 

131 

 

45 

V.  PN DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII și EDUCAȚIE PENTRU 

SĂNĂTATE 

44 17 

1. Subprogramul de evaluare și promovare a sănătății și educație 

pentru sănătate 

44 17 

VI.  PROGRAMUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI 

COPILULUI – TOTAL, din care: 

65 173 

1.  Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a copilului 56 165 

1.1 Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, 

care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf 

 

36 

 

150 

1.2 Profilaxia malnutriției la copiii cu greutate mică la naștere 11 8 

1.5 Prevenirea deficiențelor de auz prin screening auditiv la nou-

născuți 

9 7 

2.  Subprogramul de sănătate a femeii 9 8 

2.4 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 9 8 

 

Ilustrare grafică a fondurilor alocate în anul 2020, comparativ cu anul 2021. 
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BIROUL R.U.N.O.S. 

 

Întocmire Stat de funcții pentru aparatul  propriu, cu respectarea  legislației în vigoare. 

Verificarea aplicării prevederilor OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Partea VI-

a - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice. 

Stabilire, calcul salarii, viramente salarii; întocmire declarații fiscale. 

Se ocupă de aplicarea procedurii de depunere la Agenția Națională de Integritate a 

declarațiilor de avere și interese pentru funcționarii publici angajați în cadrul Direcției de 

Sănătate Publică Hunedoara. 

Înscrierea la examenul național de intrare în rezidențiat pentru medici, medici dentiști 

și farmaciști. Eliberarea certificatelor de medici specialiști, primari și a atestatelor de studii 

complementare. 

2020

2021
14500

15000

15500

16000

16500

17000

17500

18000

18500

19000

1

16281

18949

Execuție bugetară 
comparativă în anul 2020 cu anul 2021 (mii lei)
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Evidență detașărilor, recunoașterea și repartizarea pe stagii de pregătire a medicilor 

rezidenți încadrați la unitățile sanitare din județ. Comunicarea ordinelor de confirmare a 

medicilor, farmaciștilor, biologilor, chimiștilor ca specialiști, primari respectiv principali 

încadrați în unitățile sanitare din județ. 

Respectarea implementării principiilor și normelor de conduită de către funcționarii 

publici din cadrul instituției, și efectuarea raportărilor trimestriale și semestriale cu privire la 

normele de conduită, către Agenția Națională a Funcționarilor Publici. 

Perfecționarea  personalului din aparatul propriu: 

❖ în 2020, 4 persoane au participat la cursuri de perfecționare pentru care s-a alocat 

suma de 5.500 lei; 

❖ în anul 2021, 26 persoane au participat la cursuri de perfecționare pentru care s-a 

alocat suma de 30.000 lei. 

Preluare, verificare și înaintare la Ministerul Sănătății a documentațiilor necesare 

obținerii Certificatului de conformitate pentru exercitarea funcției în statele UE  pentru: 

❖ În 2020: 10 medici și 2 farmaciști 

❖ În 2021: 12 medici și 2 farmaciști 

Întocmirea situațiilor solicitate de către Ministerul Sănătății cu privire la fondul de 

salarii, posturi ocupate pe categorii de personal, în mod centralizat pe baza raportărilor 

tuturor spitalelor din județ. Răspunsuri la solicitările unităților sanitare și ale  personalului 

încadrat la acestea, cu privire la drepturile de salarizare, drepturi de concedii și sesizări 

diverse. 

COMPARTIMENTUL JURIDIC 

 

1.Vizarea  notificărilor  în  cazul  neîndeplinirii  condițiilor  legale  pentru  obținerea  avizării 

sanitare - negații; 

2. În  perioada  01.01.2021–31.12.2021 s-au  întocmit  și  vizat 

dispoziții  pe  următoarele  domenii  importante: 

❖ desemnarea reprezentanților D.S.P.J. Hunedoara în comisii mixte de control 

❖ desemnarea reprezentanților D.S.P.J Hunedoara în cadrul Comisiei de activitate de 

control a unităților sanitare cu paturi din județul Hunedoara, având drept obiectiv 

verificarea și evaluarea activității; 

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

supraveghere și control în sănătate publică; 
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❖ constituirea comisiilor în vederea analizărilor și soluționărilor unor petiții înaintate 

către M.S; 

❖ modificări de dispoziții existente; 

❖ nominalizare reprezentanți D.S.P.J. Hunedoara în diferite comisii de control 

❖ nominalizare reprezentanți D.S.P.J. Hunedoara în cadrul Comisiei având drept scop 

preluarea, transmiterea cu titlu gratuit, utilizarea sau, după caz, casarea ori 

distrugerea materialelor consumabile de utilitate medicală, a materialelor de natura 

obiectelor de inventar medicale și a aparaturii medicale intrate, potrivit legii, în 

proprietatea privată a statului; 

❖ constituirea la nivelul D.S.P.J. Hunedoara a Comisiei pentru inventarierea anuală a 

elementelor patrimoniale; 

❖ vizarea dispozițiilor de la celelalte compartimente ale instituției; 

❖ implicare în evoluția situației COVID-19, în județul Hunedoara și a noilor sarcini de 

serviciu repartizate unor compartimente, birouri, persoane, (tesa), neimplicate în mod 

direct conform legislației sanitare în vigoare, dar care în baza hotărârilor privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și a măsurilor de primă urgență, care 

au trebuit luate încă de la începutul pandemiei, a făcut necesară mobilizarea și altor 

categorii de personal din cadrul Direcției de Sănătate Publică. 

3.   Vizarea adreselor de la celelalte compartimente ale instituției; 

Întocmire acte adiționale de prelungire a contractelor de prestări servicii; 

5.    Întocmire acte adiționale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii; 

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

lucrări.                                                      

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

administrație ale spitalelor în care sunt membru; 

8. Modificarea actelor adiționale în județul Hunedoara a unui număr de 5 Centre de 

Permanență, în baza Legii nr.236 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuității asistenței 

medicale primare prin centrele de permanență și a Ordinului nr.697 din 25 mai 2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale 

primare prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare. 

9. Autorizarea documentelor emise de unităţile sanitare de pe teritoriul judeţului 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 asistenţă juridică în materie civilă; 
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10. Întocmirea actelor și demersurilor în urma primirii sentințelor definitive ale instanțelor în 

vederea  internării medicale în ambulatoriu conf. art.109 C.P., cu adrese către Poliție, 

ambulanță, instanță, Spitalele de Psihiatrie și aparținători. 

11. Întocmirea actelor și demersurilor în urma primirii sentințelor definitive ale instanțelor în 

vederea  internării nevoluntare conf. art.110 C.P., cu adrese către Poliție, instanță, Spitalul 

de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel și Zam, aparținători. 

12. Comunicări transmise către Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara – 

Serviciul  de  Investigații Criminale privind situația (actualizată) bolnavilor psihici din județul 

Hunedoara, încadrați în  dispozițiile art.109 c.p. și art.110 C.P., cu  menționarea bolii de care 

suferă respectiva persoană, infracțiunea săvârșită și domiciliul acestuia. 

13. Studierea zilnică a legislației apărute și întocmirea informărilor lunare către toate 

compartimentele, birourile și serviciile, cu privire la legislația nou apărută, incidentă activității 

DSP Hunedoara. 

14. Adrese de răspuns întocmite de către Compartimentul Juridic; 

15. Consultații juridice zilnice date personalului din toate compartimentele DSP Hunedoara, 

precum și cetățenilor care apelează în acest sens. 

16. 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 

Sănătății cu privire la actualizarea situației imobilelor (construcții și terenuri) aflate în 

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

M.S.) 

17. Încheierea contractelor/actelor adiționale pentru asigurarea unor cheltuieli de natura 

cheltuielilor de personal sau, după caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri și servicii pentru 

cabinetele cuprinse în structura organizatorică a spitalului public din rețeaua autorităților 

administrației publice locale, contracte încheiate cu unitățile sanitare, acte adiționale la 

contractele încheiate cu unitățile sanitare. 

18. Încheierea de protocoale încheiate cu autoritățile administrației publice locale. 

19. Acte adiționale la contractele încheiate cu autoritățile administrației publice locale. 

20. Verificarea - semnarea contractelor / actelor adiționale pentru furnizarea produselor 

achiziționate prin licitații publice organizate la nivel național către unitățile sanitare care 

derulează programe naționale de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății. 

21. Întocmirea actelor adiționale la contractele încheiate cu unitățile sanitare – cabinete 

medicale individuale. 

22. Întâmpinări întocmite în dosarele aflate pe rol; 
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Concluzii scrise; 

Termene în instanță; 

Procese verbale de contravenție contestate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 

 

Compartimentul de audit public intern este constituit distinct în subordinea directă a 

conducătorului instituției publice, auditorul intern având acces la toate datele și informaţiile, 

inclusiv la cele existente în format electronic, pe care le consideră relevante pentru scopul 

şi obiectivele precizate în ordinele  de serviciu semnate de directorul executiv în anul 2021. 

Auditorul intern şi-a îndeplinit atribuţiile în mod obiectiv şi independent, cu 

profesionalism şi integritate, conform  legislației 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 funcționat cu 1 auditor 

intern cu statut de funcționar public. În cursul anului 2021, la nivelul Direcţiei de Sănătate 

Publică a Județului Hunedoara  au fost realizate un număr de 4 misiuni de audit intern 3 

(regularitate/conformitate) și 1  ad-hoc.  Activitatea Compartimentului de Audit public intern 

s-a desfășurat pe baza Planului de Audit public intern pe anul 2021, astfel: 
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-     2 misiuni de audit public intern de asigurare/regularitate,  1 misiune ad-hoc  cu tema 

”Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2021”, la Direcția de Sănătate Publică jud. 

Hunedoara,  Spitalul de Psihiatrie Zam și Serviciul de Ambulanță Județean Hunedoara. 

Scopul misiunilor de audit public intern este reprezentat de verificarea respectării 

cadrului legal (sediul materiei) menționat în anexa 3 la SNA 2016-2020, pentru fiecare dintre 

măsurile care constituie obiectivele misiunii. Misiunea de audit intern a urmărit furnizarea de 

asigurări către conducerea entității publice cu privire la gradul de implementare a măsurilor 

preventive prin raportare la conformitatea cu sediul materiei prezentat în Anexa 3 din H.G. 

nr. 583/2016 pentru aprobarea SNA 2016-2020, pentru perioada 01.01.2018 – 31.03.2021. 

Obiectivul misiunilor de audit public intern, stabilit în conformitate cu metodologia 

pentru realizarea misiunilor de audit public intern privind evaluarea sistemului de prevenire 

a corupției, elaborată de U.C.A.A.P.I. – M.F.P., este reprezentat de evaluarea gradului de 

implementare a următoarelor măsuri de prevenire a corupției, prevăzute în Anexa 3 la H.G. 

nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016-2020: 

❖ Conflicte de interese; 

❖ Incompatibilități; 

❖ Interdicții după încheierea angajării în instituțiile publice (pantouflage). 

 

 

 

Obiectivele generale ale misiunilor de audit public intern sunt: 

 

a) Furnizarea unei asigurări privind funcționarea sistemului auditat în ansamblul lui, în raport 

cu mediul de control instituit şi operaționalizat în cadrul sistemului de referinţă; 

b) Să contribuie la gestionarea mai bună a riscurilor de către entitatea publică/structura 

auditată; 

c) Să îmbunătăţească calitatea proceselor de management al riscului, de control şi de 

guvernanţă. 

-     1 misiune de audit public intern de regularitate cu tema ”Verificarea activității 

compartimentului asistență medicală și programe de sănătate/Verificarea Programelor 

Naționale de Sănătate derulate de către spitalele publice din rețeaua  administrației publice 

locale”. 

Scopul misiunii de audit intern este de a stabili dacă activitatea Compartimentului de 

Asistență Medicala și Programe de Sănătate, se desfășoara în conformitate cu prevederile 
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legale în vigoare, obiectivul general al misiunii vizează evaluarea și îmbunătățirea 

proceselor de management al riscului, de control și de guvernanță, precum și nivelurile de 

calitate atinse în îndeplinirea responsabilităților cu scopul de: 

a) a oferi o asigurare rezonabilă că acestea funcţionează cum s-a prevăzut și că permit 

realizarea obiectivelor şi scopurilor propuse; 

b) a formula recomandări pentru îmbunătăţirea funcţionării activităţilor entităţii publice în 

ceea ce priveşte eficienţa și eficacitatea. 

Perioada supusă auditării: 01.01.2020-31.06.2021. 

Obiectivele misiunii: 

❖ Asigurarea managementului; 

❖ Organizarea și utilizarea resurselor umane din cadrul compartimentului; 

❖ Organizarea, planificarea și raportarea activității 

2. Asigurarea conformității cu prevederile legale, regulamente și proceduri interne; 

2.1 Îndeplinirea atribuțiilor conform cadrului legislativ de reglementare specific; 

3. Respectarea codului de conduită; 

3.1. Asigurarea unui serviciu public de calitate; 

3.2. Respectarea constituției și a legilor; 

3.3. Loialitatea faţă de autorităţile și instituţia publică ; 

3.4. Libertatea opiniilor; 

3.5. Activitatea politică; 

3.6. Folosirea imaginii proprii; 

3.7. Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei; 

3.8. Utilizarea resurselor publice; 

3.9. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri. 

 

În anul 2021 nu au fost necesare şedinţe de conciliere cu reprezentanții 

instituțiilor/compartimentelor auditate pentru disfuncționalitățile constatate, aceștia fiind de 

acord cu constatările și recomandările formulate de auditorii interni, astfel procedându-se la 

finalizarea și aprobarea rapoartelor de audit. 

Rezultatele misiunilor de audit din anul 2021 au fost înscrise în rapoartele de audit 

sub formă de constatări ale unor disfuncționalități, cauzele care au generat aceste 

neconformități, consecințele/riscurile care apar datorită nerespectării cadrului legal de 

funcționare, precum și recomandări de îmbunătăţire a activităţii. În continuare, redăm 

principalele recomandări formulate în misiunile de audit desfășurate în anul 2021: 
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Direcția de Sănătate Publică jud. Hunedoara: 

 

- Elaborarea de proceduri cu privire la  prevenirea situaților de conflicte de 

interese/incompatibilități/pantouflage. 

- Consilierea și verificarea de către persoana responsabilă care asigură implementarea 

prevederilor legale privind declarațiile de interese. 

- Respectarea art.5, alin.(4) din Legea nr.184/2016. Desemnarea, prin act administrativ, a 

unei persoane responsabile cu completarea, actualizarea sau modificarea formularelor de 

integritate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică derulate de 

instituție. 

- Elaborarea unui chestionar în materia conflictelor de interese/incompatibilități, pentru a 

putea  evalua gradul de cunoaștere de către angajați a normelor de prevenire și sancționare 

a corupției. 

- Numirea, prin act administrativ, a unei persoane din cadrul Compartimentului RUNOS 

responsabile  cu monitorizarea situațiilor de pantouflage. 

 

 

 

 

Spitalul de Psihiatrie Zam 

 

- Actualizarea Codului de conduită etică și profesională al personalului. 

- Consilierea și verificarea de către persoana responsabilă care asigură implementarea 

prevederilor legale privind declarațiile de interese. 

- Cuprinderea cu prioritate în planul anual de perfecționare profesională al unor cursuri pe 

probleme de etică și integritate la care să participe membrii Consiliului etic, precum și 

persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și 

de interese. 

- Elaborarea unui chestionar în materia incompatibilităților/conflictelor de interese. 

- Inserarea în contractele  de achiziții publice a unei clauze care să cuprindă prevederile art. 

61 din Legea nr. 98/2016, referitoare la interdicția personalului implicat în derularea 

contractului respectiv de a se angaja sau de a presta servicii către ofertantul declarat 

câștigător pentru o perioadă de 12 luni de la încheierea contractului; 
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Serviciul de Ambulanță Județean Hunedoara: 

 

- Actualizarea Codului de conduită etică și profesională al personalului 

- Consilierea și verificarea de către persoana responsabilă care asigură implementarea 

prevederilor legale privind declarațiile de interese. 

- Respectarea art.5, alin.(4) din Legea nr.184/2016. Desemnarea, prin act administrativ, a 

unei persoane responsabile cu completarea, actualizarea sau modificarea formularelor de 

integritate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică derulate de 

instituție. 

- Cuprinderea cu prioritate în planul anual de perfecționare profesională al unor cursuri pe 

probleme de etică și integritate la care să participe membrii Consiliului etic, precum și 

persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și 

de interese. 

- Elaborarea unui chestionar în materia incompatibilităților/conflictelor de interese. 

- Actualizare fișe de post, astfel încât să fie în concordanță  cu legislația în vigoare și cu 

atribuțiile prevăzute în legislația specifică. 

Compartiment Asistență Medicală și Programe – D.S.P. Hd 

- Actualizare fișe de post, astfel încât să fie în concordanță  cu legislația în vigoare și cu 

atribuțiile prevăzute în legislația specifică. 

- Emiterea de propuneri în vederea costituirii de echipe pentru controlul și verificarea 

modului de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea programelor/subprogramelor 

naționale de sănătate publică. 

- Respectarea cerințelor Ordinului nr. 377/2017 privind verificarea publicării pe site-ul 

unităţilor de specialitatea a execuţiei înregistrate, detaliat pe surse de finanţare şi 

programe/subprograme naționale de sănătate publică. 

 

Concluzii privind activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul Direcției de Sănătate 

Publică Hunedoara 

 

Compartimentul de Audit şi-a îndeplinit planul de audit și obiectivele asumate pentru 

anul 2021. Prin recomandările formulate în cadrul misiunilor de audit, s-a adus o plusvaloare 

consistentă proceselor de management și control intern ale structurilor/entităţilor auditate, 

lucru confirmat prin faptul că reprezentanţii acestora nu au avut puncte de vedere 
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semnificativ diferite sau de natură să schimbe sensul constatărilor și recomandărilor 

formulate de auditor. Aprobarea rapoartelor de audit de către conducerea instituției și 

notificarea personalului auditat cu privire la obligativitatea stabilirii planurilor și calendarelor 

de implementare a recomandărilor, a dus la remedierea problemelor existente și la 

prevenirea repetării fenomenelor de disfuncţionalitate. 

 

Indicatori de performanță 

 

Pe parcursul anului 2021, atât conducerea Ministerului Sănătății, cât și a unităților 

subordonate, au solicitat efectuarea unor misiuni de audit, astfel încât planul inițial de audit 

a fost modificat de 2 ori, ajungând la finele anului 2021 la un total de 4 de misiuni efectuate, 

având un grad de îndeplinire a planului de 100%. 

 

Alte activități 

 

1. Elaborarea Raportului anual privind activitatea de audit public intern pe anul 2020 din 

cadrul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara. 

2. Analiza modului de implementare a recomandărilor din misiunile desfășurate în anul 

2019/2020. 

3. Elaborarea planului multianual de audit pentru anii 2021-2023, fiind identificate procesele 

și activitățile purtătoare de riscuri. 

4. Elaborarea Planului de Audit pentru anul 2021 și aprobarea acestuia. 

5. Studiu individual permanent legislativ și procedural. 

 

Contribuţia auditului la adăugarea de valoare în cadrul entităţilor publice și la 

îmbunătăţirea controlului intern: 

 

În anul 2021, modul de implementare a standardelor de control intern/managerial, 

conform OS.G.G. nr. 600/2018, a fost verificat în misiuni de asigurare, în cadrul obiectivului 

specific de evaluare a sistemului de control intern managerial. În urma misiunilor de audit, 

au fost depistate aspecte perfectibile faţă de care au fost formulate recomandări privind 

elaborarea procedurilor, stabilirea obiectivelor specifice și a indicatorilor de performanţă și 

s-au făcut propuneri de îmbunătăţire a organizării şi supervizării activităţii în cadrul 

controlului intern. 
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Auditorul intern și-a adus o contribuţie substanţială la îmbunătăţirea activităţii 

desfăşurate  în cadrul D.S.P.J.Hunedoara, prin identificarea riscurilor majore în 

desfășurarea activităților, formularea unor constatări şi recomandări pertinente în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare și a contribuit la îmbunatățirea sistemului 

decizional, oferind consiliere  în  procesul de implementare a Sistemului de Control 

Intern/Managerial în cadrul D.S.P.J.Hunedoara și la unitatea subordonată acesteia. 

Conducerea instituției a apreciat rolul auditorilor interni în îndeplinirea obiectivelor 

instituției în anul  2021 prin însuşirea tuturor constatărilor și recomandărilor date de auditorul 

intern în misiunile de audit intern desfăşurate  prin aprobarea  rapoartelor de audit intern 

întocmite în anul 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL BUGET-FINANȚE ŞI CONTABILITATE 

 

În cursul anul 2021, în cadrul Serviciului Economic s-au monitorizat lunar: 

 

❖ Cheltuielile de personal proprii DSP Hunedoara; 

❖ Cheltuielile  de personal aferente Centrului Județean de Aparatură Medicală Deva. 

❖ S-au verificat, centralizat și transmis lunar Ministerului Sănătății următoarele cereri de 

finanțare: 

❖ Cererile de finanțare din credite bugetare pentru activitățile finanțate prin DSP 

Hunedoara (dispensare școlare, cabinete de medicină sportivă, cabinete de planning, 

medici rezidenți, cabinete TBC și LSM, UPU din structura spitalelor de urgență, unități 

medico-sociale, asistenți comunitari și mediatori rromi); 

❖ Cereri de finanțare pentru cheltuielile de personal, necesarul de bunuri și servicii proprii 

DSP Hunedoara; 

❖ Cereri de finanțare lunare pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale ale centrelor 

de vaccinare din județ; 
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❖ Cereri de finanțare, începând cu luna septembrie, pentru acordarea tichetelor de masă 

persoanelor vaccinate cu schemă completă de vaccinare; 

❖ Cereri de finanțare pentru cheltuielile ocazionate de carantinarea intituționalizată a 

persoanelor; 

❖ Cereri de finanțare pentru aparatură și echipamente medicale pentru spitale, solicitate 

de către autoritățile publice locale (consilii locale și județene); 

❖ Cereri de finanțare pentru lucrări de Reparații capitale - RK Sp.Jud.Urg.Deva; 

 

S-au încheiat contracte și acte adiționale pentru  aceste activități solicitându-se  lunar 

decontul pe baza de facturi și state de plată pentru sumele finanțate enumerate mai sus. 

De asemenea, s-a monitorizat lunar situația  lucrărilor de investiții finantate de la bugetul 

de stat, cât și din venituri proprii ale unităților direct subordinate Ministerului Sănătății. 

 

Lunar, s-a întocmit și transmis: 

❖ Situația consumului de medicamente din Rezerva antiepidemică și pentru Situații 

speciale; 

❖ Situația  consumului de medicamente – vaccinuri și materiale sanitare primite prin 

transfer fără plată de la Ministerul Sănătății; 

Tot lunar s-au completat și transmis situații solicitate de către Ministerul de Finanțe prin 

aplicația FOREXEBUG, cât și alte situații solicitate de către Trezoreria Municipiului Deva. 

Trimestrial, s-a întocmit și centralizat Situația financiară a activității proprii DSP Hunedoara, 

cât și a unităților din subordine și s-a prezentat Ministerului Sănătății. 

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile trimestriale s-a făcut conform următoarelor 

principii: continuității, prudenței, permanenței metodelor, evaluării separate a elementelor 

de active și pasive, comparabilității, contabilității pe bază de angajamente. 

Evaluarea la intrarea în patrimoniu s-a facut la cost de achiziție pentru bunuri 

procurate cu titlu oneros și la o valoare justă pentru bunurile obținute cu titlu gratuit. 

Evaluarea la bilanț pentru activele fixe s-a făcut la valoarea de intrare minus ajustări 

de valoare (amortizarea). Amortizarea activelor fixe s-a înregistrat utilizând metoda liniară, 

ținând cont de durata normală de utilizare, prevăzută în Catalogul privind duratele normale 

de utilizare. 

Evaluarea la ieșire a bunurilor materiale s-a făcut la preț de achiziție respectând 

ordinea intrării. 

Evaluarea creanțelor și datoriilor s-a făcut la valoarea de înregistrare. 
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Cheltuielile se înregistrează în perioada când munca a fost prestată, pentru cheltuieli 

de personal și momentul când se consumă, pentru cheltuielile cu stocuri, cheltuielile cu 

serviciile, în perioada când au fost prestate, iar cele de capital, lunar, sub forma amortizării. 

Veniturile se înregistrează prin facturi emise în momentul recunoașterii serviciului prestat 

sau în momentul transferului de proprietate după natura și sursa lor, iar cheltuielile sunt 

prezentate pe feluri de cheltuieli după natura sau destinația lor. 

 

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2021. 

 

Situațiile financiare la 31.12.2021 au fost analizate și aprobate în Comitetul Director 

al Direcției de Sănătate Publică a Județului Hunedoara. 

Bugetul de stat alocat în anul 2021 pentru DSP Hunedoara a fost în sumă de 137.598 

mii lei, iar execuția acestuia (plățile) au fost de 136.944 mii lei, rezultând un procent de 

99.53%. 

 

 

 

 

Mai jos, prezentăm principalele alocări bugetare în anul 2021 față de 2020: 

 
 

2021 (mii 

lei) 

2020 (mii 

lei) 

Cheltuieli de personal DSP HD 11.207 10.714 

Pregătire profesională DSP HD 18 0 

Acțiuni de sănătate (Ch.pers.rezidenți, cabinete TBC/LSM, 

UPU/SMURD, Planning, medicină sportivă) 

57.671 54.892 

Programe de sănătate  pt. spitale publice din subordinea 

administrației publice locale 

19.063 16.791 

Dispensare școlare (ch.personal și ch. materiale) 9.122 8.833 

RK  investiții  (aparatură medicală) - Spitale 

Publice din subordinea administrației publice locale 

3.251 2.938 

RK-DSP (Sp.Jud.Urg.Deva și aparatură din bugetul de stat pt 

DSP HD) 

8.047 20.346 
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Prevederile bugetare aprobate pentru veniturile proprii ale DSP Hunedoara de către 

Ministerul Sănătății în anul 2021 au fost în sumă de 925 mii lei, iar execuția bugetului (plățile) 

a fost în sumă de 488 mii lei, rezultând un procent de 52.76 %, astfel: 

 

Venituri Proprii DSP HD BUGET 2021 

(MII LEI) 

EXECUȚIE 

2021(MII LEI) 

TOTAL 925 488 

CH.PERSONAL (laborator analize medicale 

propriu DSP HD) 

139 139 

CH.BUNURI ȘI SERVICII 506 168 

CH.CAPITAL (aparatură și echipamente 

medicale, licențe și programe informatice) 

280 181 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV/MENTENANȚĂ ȘI COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII 

PUBLICE 

 

❖ Gestionarea fondurilor alocate de Ministerul Sănătății pentru anul 2021; 

❖ Centralizarea necesarului de bunuri/servicii/lucrări; 

❖ Încheierea noilor contracte pentru produse/servicii; 

❖ Încheierea și derularea contractelor subscvente la acordurile cadru ale Ministerului 

Sănătății, pentru achiziționarea de carburanți, hârtie copiator A4 și A3 și lapte praf pentru 

sugari; 

❖ Achiziționarea de produse necesare derulării activității Direcției de Sănătate Publică a 

Județului Hunedoara - accesarea și utilizarea SEAP pentru achiziția de 

bunuri/servicii/lucrări; 

❖ Raportarea lunară privind monitorizarea derulării programului de investiții publice; 
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❖ Întocmirea Programului anual de achiziții publice  pentru anul 2021 , după aprobarea 

bugetului. În ultimul trimestru al anului 2021 s-a întocmit Strategia anuală de achiziții 

publice pentru anul 2022; 

❖ Întocmirea tuturor situațiilor solicitate de administrația locală şi forurile ierarhic 

superioare. 

COMPARTIMENTUL STATISTICĂ/INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 

Activitatea desfășurată în Compartimentul Statistică și Informatică în Sănătate 

Publică are doua componente: 

 

1) activitatea de  statistică medicală în sănătatea publică 

2) activitatea de  informatică  prelucrare date cu specific sănătatea publica. 

3) activități prioritare legate de contextul epidemiologic generat de infecția SARS-COV-2 

 

1. ACTIVITATEA DE  STATISTICĂ MEDICALĂ  s-a desfășurat conform prevederilor 

Legii nr.226/2003, privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România şi a 

R.O.F.  al DSP-urilor. 

S-a urmărit în permanență punerea în aplicare a prevederilor legale privind 

întocmirea evidențelor primare la nivelul tuturor unităților sanitare  din județul 

Hunedoara,  primirea rapoartelor, prelucrarea datelor , centralizarea , interpretarea datelor 

și transmiterea acestor date  ( conf. termenelor stabilite) la  M.S., Institutului National de 

Statistica, etc. 

Compartimentul  este responsabil cu organizarea bazelor de date la nivel județean, 

verificarea, codificarea, centralizarea, arhivarea și transmiterea informațiilor specifice 

sectorului medico-sanitar. 

S-au primit şi prelucrat rapoarte de  activitate, morbiditate, personal, cheltuieli cit și 

situații operative de la unitățile sanitare din județul Hunedoara. 

S-au asigurat datele statistice necesare cunoașterii stării de sănătate a populației din 

județul Hunedoara  şi  informarea  decidenților  privind: 

a) fenomenele  demografice- natalitate, mortalitate generala, spor natural, evidenta 

gravide...etc 

b) fenomene de morbiditate – incidenta, prevalenta  înregistrata la locuitorii  judeţului, 

c) activitatea unităţilor sanitare publice și private  şi indicatorii specifici realizaţi. 
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d) situaţia privind numarul, distribuţia personalului  pe tipuri de unităţi (unităţi de stat - unităţi 

private), personal pe grupe de vârstă, pe specialitati medicale şi pe locuri de muncă. 

e) situaţia privind cheltuielile totale şi pentru medicamente pe spitale și specialități medicale. 

f) în baza protocolului dintre MS şi Institutul Național de Statistică  s-a  efectuat  codificarea 

buletinelor statistice de deces  lunar şi  s-au prelucrat și codificat : fișele de deces perinatal, 

fişele de deces 0- 1 an, fişele de deces mama. 

g) lunar se întocmește în colaborare cu Serviciul Județean de  Medicină Legală Hunedoara, 

Situația Decedaților prin Cauza de Moarte Violentă. 

h) concomitent cu rezolvarea problematicii de statistică medicală la nivelul compartimentului 

s-au desfășurat şi  activitățile: 

Activitatea  de înregistrare a medicilor din județul Hunedoara în Registrul Unic 

Județean , actualizarea  permanenta a datelor personale a acestora, concomitent cu 

acordarea codurilor de parafa, conform Ordinului M.S nr.1059/2003 privind declararea 

nominala obligatorie, evidenta medicilor și eliberarea codurilor de parafa. 

i) s-au primit rapoartele în format electronic  privind cheltuielile cu medicamentele de la 

unitățile spitalicești – publice – pentru verificare,  centralizare  și transmitere în termen la 

MS . 

j) s-au întocmit situații operative cu date statistice, avizate  de conducerea unități, la 

solicitarea serviciilor din DSP, cit și a unor organizații și persoane fizice. 

k) s-au primit rapoartele SAN  de la toate unitățile sanitare publice și private, au fost 

verificate, centralizate, s-au întocmit  lucrările SAN  - unități și private care au fost transmise 

la MS și Institutului National de Statistica, 

l) s-a întocmit SITUATIA CENTRALIZATOARE  - SINTEZA STARII DE SANATATE A 

POPULATIEI ȘI ACTIVITATII MEDICO-SANITARE din Judetul Hunedoara – primirea, 

verificarea, centralizarea  dărilor de seama și centralizatoarelor anuale. 

 

2. ACTIVITATEA DE INFORMATICĂ: 

 

a) Actualizarea  softului pe stațiile de lucru. 

b) Actualizarea paginii web a DSP Hunedoara. 

c) Întreținerea și administrarea rețelei de calculatoare. 

d) Arhivarea bazelor de date. 

e) Întreținere server de e-mail. 

f) Depanarea unităților centrale și imprimantelor. 
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3. Începând cu luna februarie 2020 și până în prezent Compartiment Statistica și Informatica 

în Sanatate Publica a fost cooptat în activitățile prioritare legate de contextul epidemiologic 

generat de infecția SARS-COV-2 (înregistrarea și informarea persoanelor în platforma 

Corona-Forms), răspunsuri la solicitările primite prin e-mail referitoare la: 

❖ Implementare serviciul de permanenta; 

❖ Crearea incidentei pe județul Hunedoara din aplicatia Ms alert; 

❖ Distribuirea pozitivilor pentru anchete personalului din Callcenter; 

❖ Introducerea testelor rapide din aplicatia Rapter în Corona Forms; 

❖ Introducerea anchetelor în Corona Forms; 

❖ Importul persoanelor pozitive din Corona Forms; 

❖ Distribuirea materialelor de protectie pentru prevenirea propagari virusului Covid-19 

conform legislatiei. 

 

 

 

 

COMPARTIMENT RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE 

 

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

telefonic) şi implică furnizarea informaţiilor de interes public (date de contact ale instituţiilor 

publice subordonate sau ierarhic superioare, numele şi prenumele persoanelor din 

conducere şi numerele de telefon şi de fax ale acestora), asigurarea legăturii dintre cetăţeni 

şi personalul din Direcția de Sănătate Publică Hunedoara – Deva şi dintre cetăţeni şi 

instituţiile subordonate. 

Activitatea de înregistrare şi urmărire a soluţionării legale şi în termen a cererilor, petiţiilor. 

 

Situaţia petiţiilor înregistrate în cadrul compartimentului an 2021 se prezintă astfel: 

 

Nr.total petiții – 3.331, din care: 

❖ 117 - provenite de la instituții publice 

❖ 3204 - provenite de la persoane fizice 

❖ 5 - petiții anonime 



 

 

84 

 

❖ 5 - sesizări din oficiu 

 

Mod de rezolvare: 

❖ 28 - remise către alte instituții spre competenta soluționare 

❖ 119 - soluționate cu recomandări și termene 

❖ 32 - neconfirmate 

❖ 10 - nu intră în sfera de activitate a D.S.P. 

❖ 5 – clasate, conform art.7, al.1 din O.G.27/2002, ca fiind anonime 

❖ 1 - retrasă, împăcare pe cale amiabilă 

❖ 2 - intrând în aria Comisiei de malpraxis 

❖ 3.134 - favorabil petenților 

 

Activitatea privind liberul acces la informaţiile de interes public: 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de 

interes public şi ale H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 544/2001, s-au dispus o serie de măsuri menite să conducă la desfăşurarea 

activităţii într-o manieră deschisă faţă de public. 

Această activitate a fost structurată în următoarele direcţii: 

❖ informarea publică directă a persoanelor; 

❖ informarea internă a personalului; 

❖ informarea presei; 

❖ informarea interinstituţională. 

Ca o primă măsură, au fost comunicate din oficiu prin afişare sau postare pe site-ul 

instituţiei următoarele informaţii de interes public: 

❖ actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei; 

❖ structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare; 

❖ numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei, coordonatele de contact 

ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-

mail şi adresa paginii de internet; 

❖ bugetul de venituri şi cheltuieli; 

❖ lista unităţilor sanitare subordonate. 
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În ceea ce priveşte înregistrarea şi urmărirea soluţionării legale şi în termen a cererilor 

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

prezintă astfel: 

 

Nr. total solicitări: 42 

Mod de rezolvare: 

41  - favorabil 

1 – se solicită completarea anexei 1 din HG.123/2002 

Monitorizarea zilnică a presei locale şi centrale, a site-ului Ministerului Sănătăţii 

Publice şi a altor site-uri de specialitate; 

În cadrul compartimentului se urmăreşte zilnic presa locală şi centrală şi se extrag 

articolele care fac referire la domeniul de activitate al instituţiei în vederea monitorizării 

impactului activităţii instituţiei asupra opiniei publice. 

Difuzarea comunicatelor de presă a avut ca scop: 

❖ Informarea populaţiei cu privire la măsurile ce trebuie adoptate pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor (infectare cu Sars-Cov-2, gripa, tuberculoza, HIV/SIDA, obezitate,etc.), 

prevenirea fumatului, consumului de droguri, pentru diminuarea efectelor 

caniculei/înghețului, inclusiv organizarea unor puncte de prim ajutor, centre de 

testare în judeţ; 

❖ Marcarea zilelor mondiale/internaţionale/naţionale, conform calendarului O.M.S.; 

❖ Susţinerea campaniilor de vaccinare; 

❖ Accesul permanent al presei la reprezentanţii instituţiei (conducere, şefi de 

compartimente cu activitate specifică). 

COMPARTIMENTUL AVIZE ȘI AUTORIZĂRI 

 

 În cursul anului 2021, în cadrul Biroului Avize Autorizări s-au primit solicitări pe 

diverse domenii de activitate. 

➢ Conform O.M.S. nr. 1030/2009, modificat şi completat, au fost înregistrate și transmise 

personalului de specialitate pentru evaluare 1035 de solicitări. 

Nr. 

Crt. 

Denumirea procedurii de reglementare sanitară Eliberate 

1 Autorizații sanitare în baza referatului de evaluare 88 
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2 Autorizații sanitare in baza declarației pe proprie răspundere 147 

3 Vize autorizații sanitare de funcţionare în baza referatului de 

evaluare 

117 

4 Notificări de certificarea conformităţii cu normele de igienă şi 

sănătate publică 

462 

5 Notificări - asistenţă de specialitate de sănătate publică 179 

6 Notificări de respingere 2 

 

➢ S-au înregistrat și au fost emise 8 decizii de conformitate pentru farmacii în urma 

referatului de evaluare emis de personalul de specialitate din cadrul compartimentului 

de epidemiologie. 

➢ Un număr de 32 documentații nu au îndeplinit condițiile de conformitate cu normele de 

igienă și risc pentru sănătatea populației. 

➢ Au fost eliberate un număr de 274 negații pentru activități care nu au necesitat evaluarea 

de către personalul de specialitate din cadrul Direcției de Sănătate Publică. 

 

 

 

 

➢ Înregistrare cabinete medicale în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale 

➢  

Nr.crt. Denumire procedură Nr. 

1 CABINETE MEDICALE – (inregistrare si modificare) 74 

2 CABINETE MEDICALE ANULATE 20 

3 Eliberare AUTORIZAȚII DE LIBERĂ PRACTICĂ 8 

 

➢ Certificate de absolvire a cursurilor de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale 

de igienă  

Compartimentul de Avize și autorizări realizează și gestionează baza de date a 

absolvenților programelor de instruire în domeniul sănătății publice privind însușirea 

noțiunilor fundamentale de igienă. 

În anul 2021 au fost eliberate un număr de 1963 certificate de absolvire pentru 

personalul care a urmat programele de instruire. 
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➢ Personalul din cadrul Biroului Avize-Autorizări Sanitare: 

❖ Gestionează și actualizează Registrul unic al cabinetelor medicale  

❖ gestionează şi actualizează lista unităților de asistentă medicală autorizate pentru 

examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere şi a 

conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, conform Ordinului M.S. nr. 1159/2010; 

❖ Gestionează și actualizează Lista furnizorilor de servicii funerare autorizați.  

➢ Colectivul compartimentului a participat la activitățile prioritare legate de contextul 

epidemiologic generat de infecția SARS-CoV-2: 

❖ întocmire și introducere anchete epidemiologice pentru pacienții confirmați pozitivi 

SARS-CoV2 în platforma Corona-Forms. 

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

respectiv pacienți/carantinați, derogări pentru ieșirea temporara sau definitiva din 

izolare/carantinare. 

❖ Participarea la activitățile desfășurate în cadrul CJCCI Hunedoara.   
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SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

 

 

Instituția dispune de un sistem de control intern managerial care furnizează o asigurare 

rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul indeplinirii obiectivelor generale și 

specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și 

economicitate. 

Direcția de Sănătate Publică Hunedoara are în componența sa 13 compartimente 

funcționale. 

  

Responsabilitatea managerială asumată este întemeiată pe datele, informațiile și 

constatările din documentația aferentă autoevaluării SCIM deținut de instituție. Rezultatele 

autoevaluării sunt în curs de evaluare, termenul de finalizare fiind ianuarie 2022 conform 

OSGG nr. 600/2018 pe cele cinci medii - mediul de control, performanțe și mangementul 

riscului, activitățile de control, informarea și comunicarea și evaluare și audit – la data 

prezentei permite aprecierea sistemului ca fiind CONFORM. 

  

În continuare, declarația executivă evidențiază intervenția succesivă a modificărilor 

legislative specifice din cursul anului 2021, respectiv modificarea OSGG nr. 400/2015 

abrogat de OSGG nr. 600/2018 - aplicat din 7 mai 2018 si a Legii nr. 57/2019 privind CODUL 

ADMINISTRATIV, a modificărilor din statul de funcții, atât în ceea ce privește echipa 

managerială cât și cadrul modificărilor survenite la nivelul funcțiilor specifice SCIM: 

 

1. Comisia de monitorizare a fost actualizată succesiv în cursul anilor, ultima actualizare 

a fost în luna decembrie 2021, conform art. 3 și art. 4 al OSGG nr. 600/2018. 

2. Registrul riscurilor înregistrează 340 riscuri. 

3. Procedurile documentate, elaborate, actualizate pentru activitățile procedurabile 

implementate conform Standardului nr. 9, cuprind în inventar un număr de 190 refăcute și 

reactualizate complet. Au fost realizate 23 proceduri de sistem. 
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4. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial se realizează în 

conformitate cu OSGG nr. 600/2018 având  următoarele obiective generale principale: 

 

a. Continuarea activităților de monitorizare și control desfășurate la nivelul fiecărei 

structuri, în scopul eliminării riscurilor existente și utilizării eficiente a resurselor alocate. 

b. Dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru protejarea resurselor alocate 

împotriva pierderilor datorate risipei, abuzurilor, erorilor și fraudelor. 

c. Optimizarea comunicării între structurile instituției, în scopul asigurării circulației 

operative a informațiilor pentru valorificarea acestora în activitatea de prevenire și control 

intern/managerial. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

ec. Mezei Ioan Sebastian 


