Departament Supravegherea in Sanatate Publica
Nr. 5870/19.05.2020

RAPORT DE ACTIVITATE ANUL 2019
al Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara

Activitatea din anul 2019 a Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara s-a
desfasurat in concordanta cu Planul de activitate profesionala pe anul 2019 si cu Programele Nationale
ale M.S. 2017-2018 (Hotararea de Guvern nr.155/2017, Ord. MS nr.377/2017 cu completarile
ulterioare), Ord.MS nr. 1078/2010, Ord.MS nr.1030/2009 si legislatia sanitara specifica. Populatia
stabila a judetului Hunedoara este de 418.565 persoane, din care 214.584 femei (51.3 %). In municipii
si orase traiesc 313.9 mii persoane, reprezentand 75.0 % din totalul populatiei stabile.
(www.recensamantromania.ro)
Obiectivele stabilite in planul de actiuni pentru anul 2019 la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică a
judeţului Hunedoara au fost indeplinite in proportie de 100% la termenele stabilite conform planului de
actiuni pe anul 2019, cu exceptia cazurilor cand modificarile legislative au impus alte termene. Ca o
analiza a execuţiei bugetare a programelelor naţionale de sănătate publica, finanţate din bugetul
Ministerului Sănătăţii, comparativ pe anul 2018 cu anul 2019, putem remarca ca în anul 2019 a fost o
finanţare mai mare, în procent de ~ 13 % comparativ cu anul 2018, datorita unor Programe sau
Intervenţii care au fost finanţate mai mult în anul 2019!
Cert este, ca în anul 2019 nu am întampinat probleme în ceea ce priveste aprovizionarea
cu medicamente pentru pacienţii înscrisi în programele naţionale de sănătate.
In planul de activitate pentru anul 2019 s-au avut in vedere urmatoarele obiective:
A. Îmbunatatirea sănătatii publice la nivelul judetului Hunedoara prin realizarea programelor
nationale :
PN I Programul naţional de imunizare: Subprogramul de vaccinări obligatorii; Subprogramul de
vaccinări opţionale pentru grupele de risc; Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor
transmisibile prioritare; Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV;
Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei; Programul naţional de
supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a
antibioticorezistenţei;
Programul National II Sănatatea în relaţie cu mediul;
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PN IV Programul naţional de depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;
Programul National V Promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate;
Programul National VI imbunătăţirea sănătătii materne, neonatale și a copiilor.
B. Supravegherea de la nivelul judetului Hunedoara a serviciilor de sănătate:
- sistemul de servicii de asistenţă comunitară de bază destinate grupurilor vulnerabile in judetul
Hunedoara
- creşterea eficacităţii şi diversificarea serviciilor de asistenţă medicală primară
- consolidarea calitatii şi eficacitatii serviciilor furnizate în ambulatorul de specialitate
- creşterea gradului de siguranţă a populaţiei prin consolidarea sistemului integrat de urgenţă şi
asigurarea accesibilităţii la asistenţa medicala de urgenţă adecvată în mod echitabil
- creșterea accesului la servicii de reabilitare, recuperare, paliaţie și de îngrijiri pe termen lung
C. Intărirea colaborării intersectoriale (Sănătate în toate Politicile): prin realizarea de colaborari
protocoale de parteneriat intre institutiile din judet si DSP judet Hunedoara.
Modul de realizare a obiectivelor din planul de activitate pentru anul 2019 este urmatorul – pe
fiecare departament/ compartiment:
DEPARTAMENTUL SUPRAVEGHERE IN SĂNĂTATE PUBLICA - COMPARTIMENT
SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL BOLILOR TRANSMISIBILE
PROGRAMUL NAŢIONAL DE IMUNIZARE
Asigurarea transportului, preluarea, depozitarea şi distribuţia vaccinurilor către furnizorii de servicii
medicale.
Realizarea catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare pentru imunizarea copiilor şi
utilizarea cu eficienţă a vaccinurilor solicitate şi repartizate.
Asigurarea funcţionării sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale indezirabile. A
fost declarata o reacţie adversa postvaccinala indezirabile care a fost ulterior infirmata.
În cursul anului s-a desfăşurat campania de vaccinare suplimentară ROR la copiii 9 luni – 9 ani, în
cadrul măsurilor iniţiate de Ministerul Sănătăţii pentru limitarea epidemiei de rujeolă. În cursul anului
au fost vaccinaţi 5.760 copii, inclusiv restanţieri recuperaţi la vaccinare.
S-a desfăşurat acţiunea de estimare a acoperirii vaccinale cu toate tipurile de vaccin, la nivelul
cabinetelor tuturor medicilor de familie. Au fost verificaţi, în două etape, februarie şi august, toţi copiii
născuţi în lunile iulie 2017 şi iulie 2018, 255 respectiv 234 copii din mediul urban şi rural, precum şi
toţi copiii născuţi în anul 2013 (2424 copii) pentru vaccinarea ROR, respectiv cei născuţi în anul 2004
(2.861 copii) pentru vaccinarea dT. Procentele de acoperire vaccinală au fost cuprinse între 56,13 şi
95,35 % pentru diversele tipuri de vaccin. Motivele pentru care vaccinarea nu a fost completă sunt lipsa
vaccinului (vaccinurile sunt achiziţionate de Ministerul Sănătăţii), contraindicaţiile medicale, refuzul
părinţilor şi neprezentarea la vaccinare, plecati in strainatate.
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S-au organizat instructaje cu medicii de familie şi asistenţii, pe probleme legate de vaccinare, Registru
Electronic de Vaccinări, asigurarea lanţului de frig, creşterea acoperirii vaccinale. Instruirile s-au
organizat în Deva, Hunedoara, Brad şi Petroşani.
S-au efectuat vizite la cabinetele medicilor de familie în scopul de a verifica efectuarea catagrafiilor
corecte, înregistrarea corectă a vaccinărilor, întocmirea corectă a raportărilor, etc.
Am participat la instruirile organizate de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control a Bolilor
Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică precum şi de Centrul Regional de
Sănătate Publică Timişoara, pe probleme legate de Programul naţional de vaccinare.
- Maternităţile şi cea mai mare parte a medicilor de familie au introdus în Registrul Electronic Naţional
de Vaccinări datele de vaccinare ale copiilor. Compartimentul Epidemiologie verifică şi validează
aceste înregistrări oferă consultanţă şi remediază erorile.
- Conform Ord. 377/2017, pe baza contractelor încheiate cu medicii de familie pentru distribuirea
vaccinurilor cuprinse în Programul Naţional de Imunizare, s-au decontat serviciile de imunizare cu 27
lei/doză, respectiv 13 lei/doză, aceasta ducând la creşterea interesului medicilor de familie pentru
imunizări
.
Ministerul Sănătății a repartizat pentru sezonul de gripă 2018-2019 un număr de 26.540 doze de vaccin
gripal pentru imunizarea gratuită a grupelor la risc stabilite prin metodologie (persoane cu vârsta
cuprinsă între 6 luni–64 ani cu afecţiuni medicale cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice,
renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, obezitate, astm sau HIV; gravide; medici, cadre sanitare
medii şi personal auxiliar, atât din spitale, cât şi din unităţile sanitare ambulatorii, inclusiv salariati ai
instituţiilor de ocrotire (copii sau batrâni) şi ai unităţilor de bolnavi cronici; persoane, adulti şi copii,
rezidente în instituţii de ocrotire socială, precum şi persoane care acordă asistenţă medicală, socială şi
îngrijiri la domiciliul persoanelor la risc înalt; toate persoanele cu vârsta 65 de ani). Toate dozele
repartizate au fost administrate.
Pentru sezonul de gripă 2019-2020 au fost repartizate 31.380 doze de vaccin gripal iar pana la
finele anului 2019 au fost administrate in totalitate dozele de vaccin la persoanele eligibile la
vaccinare.
2. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL AL BOLILOR
TRANSMISIBILE PRIORITARE
Se urmăreşte depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea
implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora. Se asigură de DSP jud Hunedoara
supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare prin culegerea,
validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice în conformitate cu prevederile
legale în vigoare pentru aprobarea fişei unice de raportare a bolilor transmisibile şi metodologiile
specifice de supraveghere elaborate de CNSBT; Au fost validate fişele unice de raportare şi introduse in
registrul electronic de boli transmisibile. Au fost recoltate probe biologice care au fost analizate în
laboratorul propriu al DSP. S-au respectat metodologiile de supraveghere a bolilor transmisibile. Pentru
stabilirea diagnosticului, probele ce nu au putut fi lucrate la DSP au fost trimise fie la CRSP Timisoara,
fie la I. Cantacuzino Bucuresti. Contacţii de scarlatină au fost investigaţi în laboratorul DSP. S-a
efectuat dezinfecţie în colectivităţile şcolare unde au fost identificate cazurile de boală transmisibilă, s-a
efectuat educaţie sanitară, după caz si vaccinarea
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DSP asigură intervenţia rapidă în focarele de TBC cu minimum 3 cazuri din colectivităţi /comunităţi la
risc, în 48 de ore de la primirea informaţiei împreună cu reţeaua de pneumoftiziologie.

TBC

2019

2018

Cazuri noi

191

161

Cazuri readmise

26

30

Supravegherea b.transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare (culegerea,
validarea,analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidem. în conform. cu HG 589/2007 şi
metodologiile specifice de supraveghere, la ISP regional). Instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire
şi control a focarului de boală transmisibilă, efectuarea investigatiei epidemiologice, depistarea
contacţilor / populaţiei la risc, recoltarea probelor biologice, efectuarea tratamentului profilactic,
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conform metodologiilor specifice de supraveghere a bolilor infectioase, efectuarea dezinfecţiei în
colaborare cu reţeaua de asistenţă primară si raportarea acestora;
Laboratorul propriu al DSP asigură testarea serologică gratuită a gravidelor, în vederea depistării
infecţiei luetice; DSP efectuează investigaţia epidemiologică pentru cazurile suspecte de sifilis
congenital la nou - născutul viu, în colaborare cu medicul specialist dermatovenerolog şi cu medicul de
familie; DSP efectuează testele serologice pentru depistarea cazurilor de sifilis congenital.

2017

2018

2019

SIFILIS

12

4

10 din care 1 sifilis
congenital

GONOREE

1

0

1

În 2019 au fost raportate 5 cazuri de rujeolă din care investigate cu laboratorul 4 (2 pozitive, 2
negative),
În 2018 au fost raportate 9 cazuri de rujeolă din care investigate cu laboratorul 7 (1 pozitiv + 6
negative)
În anul 2017 au fost raportate un număr de 745 cazuri de rujeolă, din care investigate cu laboratorul
249 (4 echivoc, 50 negativ, 195 pozitiv).
Au fost depistate, supravegheate, investigate şi raportate următoarele focare :
Un focar de hepatită acută virală A zona Orăştie: Data deschiderii focarului a fost în 21.01.2019
(primul caz raportat cu debut în 27.12.2018) Au fost inregistrate 41 de cazuri, au fost efectuate 97
imunizări cu vaccin hepatitic A de tip pediatric la contacţi. S-au efectuat dezinfecţii în colectivităţile în
care s-au identificat cazuri de hepatita A. Data ultimului caz izolat a fost în 29.10.2019, iar focarul
închis în 29.11.2019
Un focar de hepatită acută virală A zona Valea Jiului:
Primul caz cu debut în 09.07.2019, a dus la deschiderea focarului în 29.07.2019. Ultimul caz raportat a
fost 10.12.2019, Focarul nu este închis.
S-au înregistrat 24 cazuri şi vaccinat 108 contacţi din comunitate, cu vaccin hepatitic A de tip pediatric.
Un focar familial de toxiinfecţie alimentară cu 4 cazuri
In data de 21.07.2019 s-au prezentat/internat 4 persoane din aceeaşi familie (un adult 36 ani şi 3 copii
de 3, 7, 9 ani).
Rezultatele coproculturilor efectuate la laborator DSP Hunedoara au indicat prezenţa bacteriei
Salmonella de grup ABDEL., la toate cazurile. Intrucât nu au fost indeplinite toate condiţiile, focarul
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s-a clasificat ca PROBABIL.

Supravegherea virozelor şi a pneumoniilor se face conform metodologiei în perioada
sezonieră (săptămâna 40 a anului în curs –săptămâna 20 a anului următor).
Evolutia virozelor si a pneumoniilor in judetul Hunedoara-sezon 2019-2020

Evolutia virozelor si a pneumoniilor in judetul Hunedoara-sezon 2018-2019
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Supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistentei medicale
● Are ca obiectiv creşterea calităţii serviciilor medicale în spitale prin îmbunătăţirea managementului
infecţiilor asociate asistentei medicale : IAAM(2019) =180 / IAAM (2018) = 155
● Creşterea infecţiilor asociate asistenţei medicale se datorează introducerii sistemului de supraveghere
a cazurilor de clostridium difficile.
2018

Distributia cazurilor de IN

2019

25
20
15
10
5
0
Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

2018

8

15

20

17

10

8

15

7

11

17

12

15

2019

20

14

16

8

20

12

18

19

9

10

12

22

Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

3. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL AL INFECŢIEI HIV
Activităţile desfăşurate sunt reducerea transmiterii materno-fetale a HIV prin asigurarea
accesului femeilor gravide la testare cu consiliere şi la aplicarea protocolului de prevenire a transmiterii
verticale a infecţiei HIV, depistarea infecţiei HIV/SIDA în populatia generală şi în grupele de risc, cu
consiliere pre şi posttestare, asigurarea accesului la consiliere şi testare HIV pentru persoanele cu
comportamente la risc.
In cursul anului 2016 au fost testate HIV: 1,515 de persoane (gravide, persoane la risc, testare
voluntară).
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In 2017 au fost testate HIV: 948 persoane persoane (gravide, persoane la risc, testare voluntara)
In cursul anului 2018 au fost testate HIV: 1.247 de persoane (gravide, persoane la risc, testare
voluntara).
In cursul anului 2019 au fost testate HIV: 1,760 de persoane (gravide, persoane la risc, testare
voluntara). Nu au existat cazuri ca pacienţii să rămână fără medicamente!
HIV/SIDA

2019

2018

DEVA

55

50

HUNEDOARA

31

25

PETROSANI

180

184

Total

266

259

COMPARTIMENTUL EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIU
COLECTIV-IGIENA MEDIULUI in cursul anului 2019 a urmãrit protejarea sãnãtãtii şi prevenirea
îmbolnãvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţã; Protejarea Sanatatii publice in relatie cu
igiena apei Supravegherea calitătii apei potabile distribuite in sistem centralizat in zonele de
aprovizionare mari. In cursul anului 2019 in cadrul monitorizãrii de audit, au fost prelevate din statiile
de tratare si din retelele de distributie a localitatilor aprovizionate in sistem centralizat din judetul
Hunedoara, un numar de 3.218 probe de apã potabilã (efectuandu-se 11894 analize), la toţi producatorii
şi distribuitorii de apã potabilã in sistem centralizat. In cursul anului 2018, in cadrul monitorizãrii de
audit, au fost prelevate din statiile de tratare si din retelele de distributie a localitatilor aprovizionate in
sistem centralizat din judetul Hunedoara, un numar de 3.778 probe de apã potabilã (efectuandu-se 9.557
analize), la toţi producatorii şi distribuitorii de apã potabilã in sistem centralizat. Nu au evoluat epidemii
hidrice în cursul anului 2019 in judetul Hunedoara. Evaluarea calitatii apei de imbaiere; Supravegherea
cazurilor de methemoglobinemie acutã infantilă, generate de apa de; Monitorizarea apelor potabile
imbuteliate – altele decat apele minerale naturale sau decat apele de izvor; Supravegherea calitatii apei
potabile distribuite in sistem centralizat in zonele de aprovizionare mici; Protejarea sanatatii publice in
relatie cu igiena aerului; Impactul schimbarilor climatice asupra sanatatii populatiei; Protejarea sanatatii
publice in relatie cu expunerea la contaminati chimici; Monitorizarea intoxicaţiilor acute neprofesionale
cu produse chimice; Protejarea sanatatii publice in relatie cu igiena habitatului uman; Impactul asupra
sanatatii generat de managementul deseurilor menajere; Monitorizarea şi inspectia sistemului de
gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicalã; Inregistrarea datelor in registrul ReSan Med
in modulele boli/schimbari climatice si incidentele/accidentele de mediu.
Prestaţii şi servicii de sănătate publică in domeniul sănătăţii in relaţie cu mediul
In cursul anului 2019 în judeţul Hunedoara, Compartimentul Igiena Mediului a efectuat
urmatoarele activitãţi de evaluare a conformarii la normele de igiena:
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alimentarea cu apa a populaţiei – 110 evaluari-vize; 2 evaluari – A.S.F; apa potabila imbuteliata - 1
viza; certificari de conformitate – 78 prestarii servicii infrumusetare ; 13 prestarii servicii cazare;
evaluari de proiecte pentru asistenta de specialitate, in vederea eliberarii notificarii, pentru alimentare cu
apa in sistem centralizat 3 si evaluari de proiecte pentru asistenta de specialitate, 204 platforme gunoi,
14 -cimitire+servicii funerare(autivehicule, Sali ceremonii, magazine) si o spalatorie. In cursul anului
2018 în judeţul Hunedoara, Compartimentul Igiena Mediului a efectuat urmatoarele activitãţi de
evaluare a conformarii la normele de igiena: alimentarea cu apa a populaţiei – 92 evaluari-vize; 2
evaluari –A.S.F, apa potabila imbuteliata - 2 viza; certificari de conformitate – 87 prestarii servicii
infrumusetare ; 25 prestarii servicii cazare; evaluari de proiecte pentru asistenta de specialitate, in
vederea eliberarii notificarii, pentru alimentare cu apa in sistem centralizat 5 si evaluari de proiecte
pentru asistenta de specialitate in vederea eliberarii notificarii prin fonduri europene 9 unitati cazare,
142 platforme gunoi.
COLECTIV-MEDICINA MUNCII
In anii 2016-2019 a urmãrit protejarea sãnãtãtii şi prevenirea îmbolnãvirilor asociate factorilor de risc
ocupaţionali :
1.Evaluarea factorilor de risc ocupaţionali prin monitorizarea unităţilor industriale: 2016: 82 unităţi;
2017: 128 unităţi; 2018:129 unități; 2019: 116 unități.
2.Evaluarea factorilor de risc ocupaţionali prin efectuarea de determinări la locuri de muncă : zgomot
2016: 213; 2017: 159; 2018: 159; 2019: 188.
3.Caracterizarea şi expertizarea unor locuri de muncă prin buletine de determinare prin expertizare:
2016: 20; 2017: 7; 2018: 99; 2019: 20.
4.Cercetarea caracterului de profesionalitate a cazurilor de boală profesională, în vederea declarării
bolilor profesionale - au fost declarate cazuri de îmbolnăvire cu caracter profesional 117(2016),
95/2017, 90/2018, 91/2019 şi s-au înregistrat zile de incapacitate temporară de muncă prin boala
profesională: 3.039 zile (2016), 3.741 zile (2017), 1.976 zile(2018), 1.789 zile (2019).
5.Evaluarea condiţiilor de muncă şi urmărirea aplicării OUG NR. 96/2003 privind protecţia maternităţii
la locurile de muncă: 2019: 137 ; 2018: 80; 2017:97; 2016: 114; 2015:42.
6.Evaluări de proiecte pentru asistenţă de specialitate: anul 2017 = 3 referate de evaluare, anul 2018=9
referate de evaluare, 2019 = 6 referate de evaluare.
7. S-au analizat în anul 2017= 3 contestaţii la fişa de aptitudine în comisia de Medicina Muncii la
nivelul D.S.P.J. Hunedoara, în anul 2018 = 2, iar în anul 2019 = 1 contestaţie la fişa de aptitudine în
comisia de Medicina Muncii la nivelul D.S.P.J. Hunedoara.
8. Întocmirea şi raportarea situaţiilor specifice cu privire la activităţile din Programul Naţional de
Sănătate Publică, la incidenţa bolilor profesionale către forurile superioare: Ministerul Sănătăţii Publice,
Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară Bucureşti şi Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti,
Centrul Regional de Sănătate Publică Timişoara, precum şi către CJPAS Hunedoara.
9. PN II, Domeniul 3), domeniu privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate
factorilor de risc din mediul de muncă:În anul 2018, în cadrul domeniului 3 au fost desfăşurate 5
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activităţi, prin aplicarea a cinci metodologii, iar în anul 2019: 2 activități prin aplicarea a două
metodologii.
10.Întocmirea şi raportarea situaţiilor specifice cu privire la activităţile din Programul Naţional de
Sănătate Publică, la incidenţa bolilor profesionale către forurile superioare: Ministerul Sănătăţii, CCSS
Bucureşti şi INSP Bucureşti, CRSP Timişoara, precum şi către CJPAS Hunedoara.
somn usor flori de tei, Milupa AR regurgitare aliment dietetic pentru scopuri medicale speciale de la
Colectivul Igiena Alimentului
In cursul anului 2019 a urmãrit in cadrul PN II Domeniul 2 protejarea sanatatii si prevenirea
imbolnavirilor asociate radiatiilor ionizante 1 activitate: Supravegherea continutului radioactiv al
apelor minerale cat si Domeniul 4 protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor
asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie 8 activitati: Monitorizarea calitatii suplimentelor
alimentare; Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii; Monitorizarea alimentelor cu adaos de
vitamine, minerale si alte substante; Monitorizarea apelor minerale naturale imbuteliate; Monitorizarea
nivelului de iod din sarea iodata pentru consumul uman; Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al
alimentelor cu destinatie nutritionala speciala; Rolul alimentului in izbucnirile de toxiinfectii alimentare
din Romania; Verificarea respectarii limitelor de migrare pentru materialele si obiectele care vin in
contact cu alimentele:
2.1.2.Protejarea starii de sanatate a populatiei impotriva expunerii la surse naturale de radiatii:
2.12.2.Supravegherea conţinutului radioactiv al apelor minerale:In anul 2019 conform CRSP Cluj si
spre stiinta catre CRSP Targu-Mures au fost transmise tabelul de raportare cu rezultatele analizelor
radiochimice cat si rapoartele de incercare emise de DSP Sibiu LDISP-Laborator de Igiena Radiatiilo
rProbele recoltate in trimestrul II si analizate au fost:
-Nr probe recoltate 4 probe sortimente AMN (Aqua Sara, Vreau din Romania, Cezara, Perla
Apusenilor) din 3 unitati de productie AMN;
-Nr. probe analizate 4 probe sortimente AMN(Aqua Sara, Vreau din Romania, Cezara, Perla
Apusenilor) la DSP Sibiu LDISP-Laborator Igiena Radiatiilor Ionizante, pentru continutul
radioactivitatii (parametrii: alfa globala si beta globala).
4.Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor
de risc alimentari şi de nutriţie
4.1.Activitati:
4.1.1.Evaluarea starii de nutritie si a tipului de alimentatie al populatiei:
4.1.1.1.Supravegherea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei:
In anul 2019 a fost transmisa la CRSP Cluj, adresa prin care comunicam ca activitatea nu a fost
efectuata.
4.1.1.2.Monitorizarea consumului de aditivi alimentari:
In anul 2019 a fost transmisa la CRSP Targu-Mures, adresa prin care informam ca nu exista identificati
producatori autohtoni de fructe si legume deshidratate, respectiv unitati care ambaleaza astfel de
produse, care sa corespunda metodologiei elaborate pentru sinteza nationala.
4.1.2.Monitorizarea calitatii si valorii nutritive a alimentelor(suplimentelor alimentare,
alimentelor tratate cu radiatii ionizante, alimentelor cu adaos de vitamine, minerale si alte
substante, ape minerale imbuteliate, continutul de zaharuri si grasimi saturate, alimente cu
destinatie nutritionala speciala, concentratia de iod din sarea iodata pentru consumul uman):
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4.1.2.1.Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare:
In anul 2019 conform CRSP Timisoara, au fost verificate 65 suplimente alimentare din care: suplimente
alimentare cu vitamine si/sau minerale 2; suplimente alimentare cu vitamine si/sau minerale cu alte
substante cu rol fiziologic si/sau nutritional 11; suplimente alimentare cu alte substante 52, dintr-o
unitate comerciala naturista si au fost transmise tabelele 1,2,3 din anexa I, privind suplimentele
alimentare identificate in trimestrul I si II, cat si buletinul de analiza emis de CRSP Timisoara(Lian)
Probele recoltate in trimestrul II si analizate au fost:
-Nr probe recoltate 2 (Colon sanatos si Circulatie cerebrala si memorie) dintr-o unitate de productie
suplimente alimentare
-Nr. probe analizate 2 (Colon sanatos si Circulatie cerebrala si memorie) la CRSP Timisoara, pentru
determinarile de Pb. si Cd.
4.1.2.2.Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii
In anul 2019 conform CRSP Iasi, au fost verificate 61 alimente care nu au mentiuni pentru tratament de
iradiere din 6 unitati comerciale identificate in trimestrul II, III, IV si au fost transmise Anexa 1 privind
aceste alimente identificate, Anexa 2 cu rezultatele analizelor pentru detectia iradierii cat si buletinele
de analiza emise de IISPV Bucuresti
Probele recoltate in trimestrul II si analizate au fost:
-Nr probe recoltate 2 (chilli macinat. si nucsoara macinata) dintr-o unitate comerciala
-Nr. probe analizate 2 (chilli macinat si nucsoara macinata) la IISPV Bucuresti, pentru detectia iradierii.
4.1.2.3.Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe
In anul 2019 conform CRSP Timisoara, au fost verificate 38 alimente la care au fost adăugate vitamine,
minerale şi alte substante din care: sucuri 23, lapte si lactate 8, altele respectiv bauturi cu soia 7, dintr-o
unitate comerciala, cu precizarea ca sunt notificate pe site-ul MS si a fost transmis tabelul excel din
anexa, cu 38 alimente identificate in trimestrul I si II, cat si buletinul de analiza emis de CRSP Cluj
(Lian).
Proba recoltata in trimestrul IV si analizata a fost:
-Nr proba recoltata 1 proba de alimente imbogatita cu vitamina C (Tymbark 100% mere bogat in
vitamina C), dintr-o unitate comerciala
-Nr. proba analizata 1 proba de alimente imbogatita cu vitamina C (Tymbark 100% mere bogat in
vitamina C) la CRSP Cluj, pentru determinarea concentratiei de vitamina C.
4.1.2.4. Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate (AMN)
In anul 2019 conform CRSP Targu-Mures, a fost continuata catagrafierea surselor, producatorilor si a
sortimentelor de AMN si au fost transmise raportul privind producatorii de AMN din judet, rapoartele
de incercari emise de DSP-LDISP Hunedoara (acreditat Renar), raportul de incercari cu rezultatul
indicatorului fizico-chimic (nitriti) emis de DSP LDISP Cluj, rapoartele de incercari emise de CRSP
Targu-Mures-L.I.F.C.M, cat si fisa de neconformitati, actiuni corective / preventive Anexa 1
Probele recoltate in trimestrul II si analizate au fost:
-Nr probe recoltate: 20 probe sortimente AMN si sursa AMN din 3 unitati de productie AMN si 4 surse
AMN: sursa F4750 Boholt, sursa F6 ISPIF Boholt, sursa FH2 Chimindia, sursa F4 Bacaia din care:
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12 probe sortimente AMN (Aqua Sara, Vreau din Romania, Cezara, Perla Apusenilor);
8 probe sursa AMN sursa F4750 Boholt, sursa F6 ISPIF Boholt, sursa FH2 Chimindia, sursa F4 Bacaia
-Nr probe analizate: 20 probe analizate de sortimente AMN si sursa AMN din care:
4 probe sursa AMN: sursa F4750 Boholt, sursa F6 ISPIF Boholt, sursa FH2 Chimindia, sursa F4 Bacaia
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 Bacaia
la DSP-LDISP Hunedoara (acreditat Renar), pentru indicatori de contaminare bacteriologica
4 probe sortimente AMN (Aqua Sara, Vreau din Romania, Cezara, Perla Apusenilor), la CRSP TarguMures, pentru determinarea de metale grele;
4 probe sortimente AMN(Aqua Sara, Vreau din Romania, Cezara, Perla Apusenilor), la DSP-LDISP
Hunedoara (acreditat Renar), pentru indicatori: fizico-chimici;
4 probe sortimente AMN(Aqua Sara, Vreau din Romania, Cezara, Perla Apusenilor), la DSP-LDISP
Hunedoara (acreditat Renar), pentru indicatori de contaminare bacteriologic
4.1.2.5.Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman
In anul 2019 conform INSP-CNMRMC Bucuresti, au fost transmise Anexa 1 cu Tabelul nr.1 (tabel
centralizator cu rezultatele analizelor pentru continutul in KIO3 si continutul in I2total), Anexa 2 cu
Tabelul nr.1 si Tabelul nr.2 (tabele cu numar probe care nu respecta cerintele Reg UE 1169/2011,
respectiv numar probe neconforme).
Probele recoltate in trimestrul II,III,IV si analizate au fost:
-Nr probe recoltate 20 probe sare iodata (provenita din import) din 9 unitati comerciale si 2 unitati
depozite de distributie
-Nr. probe analizate 20 probe sare iodata, la DSP Hunedoara-LDISP (acreditat Renar), pentru
determinarea continutului de iodat de potasiu (KIO3) din sare (pentru continutul in KIO3 mg‰ si
continutul in I2total -KIO3+KI exprimat in KIO3 mg‰).
4.1.2.6. Evaluarea valorii nutritive a alimentelor
In anul 2019 aceasta activitate nu se regaseste in cadrul PNII Domeniul 4.
4.1.2.7.Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinaţie nutriţională specială
In anul 2019 conform CRSP Cluj, au fost transmise rapoartele de incercarI emise de DSP HunedoaraLDISP, rapoartele de incercari emise de CRSP Iasi si buletinele de analiza emise de CRSP Cluj-LSO,
LIM si LIAN.
Probele recoltate in trimestrul III si analizate au fost:
-Nr probe recoltate 16 probe recoltate ADNS dintr-o unitate comerciala din care:
1 proba ADNS Milupa Multicereale 8+;
2 probe ADNS Nestle Nan Optipro 1 Lapte de inceput produs premiu sub forma de pudra;
3 probe ADNS Milupa HN 25 de la nastere afectiuni diareice aliment dietetic pentru scopuri medicale
speciale;
1 proba ADNS Bebelac 1 lapte de inceput de la nastere;
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1 proba ADNS Milupa 7 cereale cu lapte si biscuiti
1 proba ADNS Hipp Ors 200 solutie de rehidratare orala pe baza de morcovi si mucilagiu de orez;
1 proba ADNS Bio Baby Croissance Lapte Praf de crestere;
1 proba ADNS Hipp Bio Orez cu morcov si carne de curcan de la 8 luni;
1 proba ADNS Bebelac 2 lapte de continuare de la 6 luni;
1 proba ADNS Milupa cereale orez si fructe de padure;
1 proba ADNS Bebelac 2 lapte de continuare de la 6 luni ;
1 proba ADNS Nestle somn usor flori de tei;
1 proba ADNS Milupa AR regurgitare aliment dietetic pentru scopuri medicale speciale de la nastere;
-Nr. probe analizate 16 probe ADNS din care:
9 probe ADNS care au fost trimise la CRSP Cluj:
1 proba ADNS Milupa cereale orez si fructe de padure, pentru determinarea nivelurilor de pesticide;
1 proba ADNS Milupa 7 cereale cu lapte si biscuiti, pentru determinarea nivelului de benzo(a)piren;
3 probe ADNS Bebelac 2 lapte de continuare de la 6 luni , Nestle nastere, pentru determinarea Pb., Cd.,
Hg., Al., As.;
3 probe ADNS Hipp Ors 200 solutie de rehidratare orala pe baza de morcovi si mucilagiu de orez, Bio
Baby Croissance Lapte Praf de crestere, Hipp Bio Orez cu morcov si carne de curcan de la 8 luni,
pentru determinarea Staniului;
1 proba ADNS Bebelac 2 lapte de continuare de la 6 luni pentru determinarea melaminei;
4 probe ADNS care au fost trimise la CRSP Iasi:
2 probe ADNS Nestle Nan Optipro 1 Lapte de inceput produs premiu sub forma de pudra, Milupa HN
25 de la nastere afectiuni diareice aliment dietetic pentru scopuri medicale speciale, pentru parametrii
microbiologici (listeria monocytogenes si enterobacter sakazakii);
2 probe ADNS Milupa HN 25 de la nastere afectiuni diareice aliment dietetic pentru scopuri medicale
speciale, Bebelac 1 lapte de inceput de la nastere, pentru determinarea nivelului de micotoxine /
aflatoxine;
3 probe ADNS care au fost analizate la DSP-LDISP Hunedoara:
2 probe ADNS Nestle Nan Optipro 1 Lapte de inceput produs premiu sub forma de pudra, Milupa HN
25 de la nastere afectiuni diareice aliment dietetic pentru scopuri medicale speciale, pentru parametrul
microbiologic (salmonella spp);
1 proba ADNS Milupa Multicereale 8+, pentru parametrul nitrati.
4.1.2.8. Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din România
In anul 2019 conform CRSP Bucuresti, a fost transmisa adresa prin care s-a comunicat un focar probabil
de TIA raportat prin adresa nr.6909/05.08.2019 si insotit de Fisa de raportare OMS nr.1, pentru focarul
de toxiinfectie alimentara raportat de catre Spitalul judetean de Urgenta Deva, 4 cazuri in care
rezultatele coproculturilor efectuate in Laboratorul clinic SJU Deva pentru Salmonella indica prezenta
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acesteia in materiile fecale la toate cazurile internate, iar la L.D.I.S.P. al DSP pentru Salmonella de grup
Abdel indica prezenta acesteia in materiile fecale la toate cazurile internate, dar prezenta acestora in
alimente nu a fost posibila, deoarece acestea au fost consumate de la o toneta care si-a desfasurat
activitatea doar in weekendul 19.07.2019 -21.07.2019, iar Serviciul de Control in Sanatate Publica in
data de 22.07.2019, nu a mai putut verifica conditiile igienico-sanitare in conformitate cu legislatia
sanitara in vigoare si drept urmare nu au fost gasite alimente pentru a fi recoltate si analizate, deoarece
TIA a fost anuntata telefonic la DSP Hunedoara-compartiment Epidemiologie in data de 22.07.2019.
In conformitate cu metodologia de supraveghere TIA, se considera caz confirmat ’’orice persoana care
intruneste criteriile clinice si de laborator si se considera caz/focar de TIA daca la bolnavi si in aliment
se identifica acelasi germen’’. Intrucat nu se indeplinesc conditiile, se considera focar probabil de TIA.
4.1.2.9. Evaluarea aportului de substante excitante din bauturi energizante
In anul 2019 aceasta activitate nu se regaseste in cadrul PNII Domeniul 4.
4.1.3.Evaluarea factorilor de risc din materiale care vin in contact cu alimentele:Verificarea
respectării limitelor de migrare pentru materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele
In anul 2019 conform INSP-CNMRMC Bucuresti, au fost transmise tabelele de raportare nr.4 (cu
rezultatele analizelor pentru evaluarea migrarii globale de componenti la materiale si obiectele plastice:
pahare iaurt si pungi multistrat) si nr.5 (cu rezultatele pentru determinarea formaldehidei si a migrarii de
metale grele la materiale si obiectele plastice: castron melamina, rapoartele de incercari emise de INSPCRSP Bucuresti-LCMMA, cat si buletinele de analiza emise de DSP Ialomita-LDISP Subcomp.chimie
sanitara Fetesti.
Probele recoltate in trimestrul II si analizate au fost:
-Nr probe recoltate:
8 probe recoltate MCA din 2 unitati comerciale, dintr-o unitate depozit de productie ambalaje de
carton si dintr-o unitate de productie produse lactate din care:
1 proba ceramica traditionala Cana ceramica (4 obiecte identice), cat si 1 proba de obiect emailat Ibric
emailat (4 obiecte identice) dintr-o unitate comerciala;
2 probe de hartie/carton Cutii carton pizza mare si mica (4 obiecte identice/proba) dintr-o unitate
depozit de productie ambalaje de carton;
1 proba material plastic melamina Castron melamina (5 obiecte identice) dintr-o unitate comerciala;
1 proba de obiect ce contin fibra naturala de tip bambus Ustensile bambus (5 obiecte identice) dintr-o
unitate comerciala;
1 proba material plastic Pahare plastic (10 obiecte identice) si 1 proba material plastic flexibil Pungi
multistrat (10 obiecte identice) dintr-un depozit al unei unitati de productie produse lactate
-Nr probe analizate:8 probe MCA din care:
6 probe MCA care au fost trimise la CRSP Bucuresti (LCMMA):
1 proba ceramica traditionala Cana ceramica (4 obiecte identice) cat si 1 proba de obiect emailat Ibric
emailat (4 obiecte identice) pentru determinarea migrarii de metale cu potential toxic;
2 probe de hartie/carton (4 obiecte identice/proba) Cutii carton pizza mare si mica pentru determinarea
migrarii de metale grele si a formaldehidei;
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1 proba material plastic melamina Castron melamina (5 obiecte identice) pentru determinarea
formaldehidei si a migrarii de metale grele;
1 proba de obiect ce contin fibra naturala de tip bambus Ustensile bambus (5 obiecte identice) pentru
determinarea migrarii specifice de componenti formaldehida;
2 probe MCA care au fost trimise la DSP Ialomita-LDISP Fetesti:
1 proba material plastic Pahare plastic (10 obiecte identice) si 1 proba material plastic flexibil Pungi
multistrat (10 obiecte identice) pentru evaluarea migrarii globale de component.
Prestaţii şi servicii de sănătate publică Au fost desfasurate in 2019 urmatoarele evaluari:
conformitatea la normele de igiena la 3 obiective productie de ape minerale in vederea emiterii vizei
anuale a autorizatiei sanitare de functionare cat si pentru 7 obiective cu profil alimentar care nu sunt
supuse inregistrarii la registrul comertului pe baza declaratiei pe proprie raspundere si care desfasoara
una dintre activitatile cuprinse in anexa nr.2 in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare,
certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica in vederea evaluarii conformitatii cu
reglementarile legale privind sanatatea publica pentru obiective in functiune care desfasoara activitati
cu risc pentru starea de sanatate a populatiei pentru 463 obiective cu profil alimentar, asistenta de
specialitate de sanatate publica pentru 25 proiecte la obiective cu profil alimentar. In anul 2018 au fost
evaluate urmatoarele: conformitatea la normele de igiena la 2 obiective productie de ape minerale in
vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare cat si pentru 1 obiectiv cu profil alimentar care nu
este supus inregistrarii la registrul comertului pe baza declaratiei pe proprie raspundere si care
desfasoara una dintre activitatile cuprinse in anexa nr.2 in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de
functionare, certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica in vederea evaluarii
conformitatii cu reglementarile legale privind sanatatea publica pentru obiective in functiune care
desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei pentru 352 obiective cu profil
alimentar, asistenta de specialitate de sanatate publica pentru 21 proiecte la obiective cu profil alimentar.
COLECTIV-IGIENA COLECTIVITATILOR DE COPII/TINERET
In anul 2019 in cadrul PNV- Subprogramul de supraveghere a starii de sanatate a populatiei: Evaluarea
starii de nutritie a copiilor (6- 10 ani): 222 copii investigati, 449 chestionare aplicate; Evaluarea
nivelului de dezvoltare fizica si a starii de sanatate pe baza examenelor medicale de bilant la copiii si
tinerii din colectivitatile scolare din mediul urban si rural: elevi cuprinsi in examene de bilant 2018=
17.085 /2019= 16.746; Evaluarea morbiditatii cronice prin dispensarizare in colectivitatile de copii si
tineri:copii dispensarizati 2018 = 9664 / 2019=10.164; Supravegherea starii de sanatate a copiilor si
adolescentilor din colectivitati prin efectuarea triajului epidemiologic dupa vacante au fost examinati
2018 = 177.265, depistandu-se: 1.622 cazuri de boala /2019 = 183.264, depistandu-se: 1.504 cazuri de
boala; Supravegherea conditiilor igienico-sanitare in colectivitatile de copii si tineri: numar unitati
evaluate 2018= 80/ 2019= 85, numar unitati la care s-au recomandat masuri de remediere: 2018= 31 /
2019= 22.
Prestaţii şi servicii de sănătate publică :
In cursul anului 2019 în judeţul Hunedoara, Compartimentul Igiena Colectivitatilor de copii/ tineret:
evaluarea conditiilor de igiena si sanatate publica pentru eliberarea/ preschimbarea autorizatiilor
sanitare: ASF - 138, din care 41 cu programe de conformare; notificari pentru asistenta de specialitate 16. Activitatea de orientare scolara si profesionala din cadrul Comisiei Medicale de Orientare Scolara si
Profesionala - au fost emise 26 referate de expertiza medico-pedagogica. In cursul anului 2018 în
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judeţul Hunedoara, Compartimentul Igiena Colectivitatilor de copii/ tineret: evaluarea conditiilor de
igiena si sanatate publica pentru eliberarea/ preschimbarea autorizatiilor sanitare: ASF - 104, din care
41 cu programe de conformare; notificari pentru asistenta de specialitate - 20. Activitatea de orientare
scolara si profesionala din cadrul Comisiei Medicale de Orientare Scolara si Profesionala - au fost emise
12 referate de expertiza medico-pedagogica.

Laborator diagnostic si investigare in sanatate publica este inregistrat la M.S.pentru efectuarea
analizelor de microb. apei si chimia. apei. Este de asemenea acreditat RENAR

2018

2019

Probe analizate

10438

14616

BACTERIOLOGIE

5378

8683

SEROLOGIE

715

707

CHIMIE SANITARA

3265

4092

TOXICOLOGIE

1080

1134

CENTRUL OPERATIV PENTRU SITUATII DE URGENTA
Raportare la IPJ prin fax cazuri intoxicari cu etnobotanice fisele de caz se primesc de la toate spitalele
din judet): 2019: 18 cazuri intoxicatii cu etnobotanice+substante de abuz din care 5 internări;
intoxicatii cu ciuperci 10 cazuri 2018: 37 cazuri intoxicatii cu etnobotanice+substante de abuz din
care 3 internări; intoxicatii cu ciuperci 33 cazuri. (2017: 3 cazuri intoxicatii cu etnobotanice din
care 3 internări; intoxicatii cu ciuperci 1 caz ; 2016: 24 cazuri intoxicatii cu etnobotanice din care
6 internări; intoxicatii cu ciuperci (6cazuri)
Adrese la MS-COSU cu situatia SAJ Hunedoara (situatia se primeste la inceput de luna).
Raportari la MS-COSU cu evenimente deosebite conform Ord.14/11.01.2010 (se primesc zilnic de la
compartimentele UPU-CPU ale spitalelor din judet)
Raportare la MS-COSU si prefectura conform Ord. 1168/23.06.2008 privind masurile de interventie in
caz de calamitati naturale (canicula), zilnic informari catre prefectura cu actiunile intreprinse in
perioada in care a fost declarata canicula.
Raportare zilnica la MS-COSU, prefectura si ISU a cazurilor de hipotermie din judet
ALTE ADRESE In urma adreselor primite de la Ministerul Sanatatii se intocmesc alte adrese
care se transmit in teritoriu la spitale, medici de familie sau ambulanta pentru conformare. Se primesc
datele cerute, se centralizeaza si se transmit inapoi la MS. Ex.: situatie ser antitetanic, ser antiviperin,
persoane cu muscaturi de vipere, cazuri intoxicari cu substante psihoactive etc.
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In perioada de vara cu temperaturi crescute (canicula) se transmit spitalelor, medicilor
de familie, SAJ, primariilor atributiile specifice in caz de cod galben, portocaliu sau rosu.
La inceputul sezonului rece s-au transmis spitalelor, medicilor de familie, centrelor de
dializa si primariilor atributii specifice pentru asigurarea transportului gravidelor si bolnavilor dializati
in caz de ninsori abundente si viscol. Deasemenea primariilor li s-a cerut organizarea adaposturilor de
noapte pentru persoanele (cazuri sociale) care nu au adapost.
COMPARTIMENT AVIZE/AUTORIZARI REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR
MEDICALE
Denumirea

Inregistrate

Inregistrate

Notificari de

Notificari

procedurilor de

2018

2019

respingere

de

2018

respingere

reglementare sanitara

2019
1

ASF/DPR;

363

ASF/REF; +vize

159

3

8

155+78

2

C.C.

569

525

-

3

Asistenta de specialitate de
sanatate publica (aviz sanitar)

414

306

1

4

Negaţii

246

235

-

ASF/DPR- autorizatii sanitare de functionare in baza declaratiei pe propria raspundere;
- ASF/REF – autorizatie sanitara in baza referatului de evaluare
C.C.- certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica

Nr

Denumire procedura

crt

Nr. cabinete
2019

2018

1

CABINETE MEDICALE – NOI + COMPLETARI
C.M.I + S.R.L ; CABINETE DE LIBERA
PRACTICA PENTRU SERVICII CONEXE
ACTULUI MEDICAL

98

103

2

CABINETE MEDICALE ANULATE

15

17

3

Eliberare AUTORIZATII DE LIBERA
PRACTICA

16

5
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COMPARTIMENTUL DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIE PENTRU
SĂNĂTATE
Obiectivele : Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin promovarea unui stil de viaţă sănătos şi
combaterea principalilor factori de risc, ce au fost stabilite în planul de acţiuni pe anul 2019Implementarea metodologiilor campaniilor de informare, educare, comunicare în teritoriu;
- Participare la sesiuni de instruire şi perfecţionare;
- Activităţi de consultanţă în domeniul IEC;
- Participarea la elaborarea de strategii privind sănătatea;
- Participarea la proiecte şi activităţi naţionale din domeniul IEC;
- Alte activităţi IEC destinate rezolvării priorităţilor locale;
NUMAR CAMPANII:
Campanii

Campanii

Campanii

Campanii

2019

2018

2017

2016

42

42

40

39

În anul 2019 în cadrul PN V s-au derulat 42 campanii, 1.009 activităţi şi s-au elaborat la nivel local
7.755 materiale, iar la nivel naţional 22.251materiale, constând în articole informative (afişe, pliante,
postere, prezentări ppt, comunicate de presă, chestionare) şi site-ul DSP Hunedoara www.asphd.ro
(finantarea pentru 2019 a fost de 44.915 mii lei), aferente realizării programelor naţionale conform
calendarului evenimentelor OMS – 2019, pentru celebrarea zilelor mondiale/europene şi campanii IEC
cu teme stabilite pe baza unor priorităţi de sănătate specifice naţionale şi locale:
În anul 2018, în cadrul PN V s-au derulat 42 campanii, 1.352 activităţi şi s-au elaborat la nivel local
433 materiale, iar la nivel naţional 274 materiale, constând în articole informative (afişe, pliante,
postere, prezentări ppt, comunicate de presă, chestionare), şi site-ul DSP Hunedoara www.asphd.ro
(finantarea pentru 2018 a fost de 41 mii lei), aferente realizării programelor naţionale conform
calendarului evenimentelor OMS – 2018, pentru celebrarea zilelor mondiale/europene şi campanii IEC
cu teme stabilite pe baza unor priorităţi de sănătate specifice naţionale şi locale.
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SERVICIUL CONTROL IN SĂNĂTATE PUBLICA
Nr.
crt.

Domeniul de activitate

2019

2018

2017

TOTAL CONTROALE

5.041

4.962

5.336

Din care – recontroale

179

165

140

1

Aliment

887

779

871

2

Apa

587

834

546

3

Turism

172

156

183

4

Mediul de viaţă a populaţiei

132

100

219

5

Cosmetice

119

194

299

6

Biocide

2.070

1.847

2.001

7

Invăţământ

297

436

398

8

Unităţi sanitare cu excepţia spitalelor

267

137

251

9

Unităţi sanitare cu paturi

22

11

15

10

Unităţi transfuzii

7

1

0

11

Unităţi transplant

1

1

1

12

Deşeuri cu potenţial contaminant

157

196

300

13

Alerte rapide (SRAAF, RAPEX)

4

2

4

14

Acţiuni tematice proprii

8

3

3

15

Nr. sesizări rezolvate

132

100

105

17

Avertismente

194

248

278

18

Nr. amenzi

91

89

74

19

Valoare amenzi

206.900

133.800

84.700

20

Nr. suspendări activitate

10

6

11

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
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acestora), asigurarea legăturii dintre cetăţeni şi personalul Directia 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 pentru anul 2019 se prezintă astfel: Nr.total petitii
2019= 204 ( anul 2018 = 137); 70 - provenite de la institutii publice; 120 - provenite de la persoane
fizice; 2 - petitii anonime; 2 –sesizare din oficiu; 10 - provenite de la grupuri si asociatii. Modul de
rezolvare a fost conform legislatiei in vigoare.
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
solicitari: 2019= 50 / 2018= 30. Mod de rezolvare: 50 – favorabil si 2 au fost redirectionate.
COMPARTIMENTUL LEGISLATIE – CONTENCIOS
1. Vizarea notificarilor în cazul neîndeplinirii conditiilor legale pentru obtinerea avizarii
sanitare - negatii;
2. În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 s-au întocmit si vizat dispozitii pe urmatoarele domenii
importante:
desemnarea reprezentantilor D.S.P.J. Hunedoara in comisii mixte de control
desemnarea reprezentantilor D.S.P.J Hunedoara in cadrul Comisiei de activitate de control a unitatilor
sanitare cu paturi din judetul Hunedoara, avand drept obiectiv verificarea si evaluarea activitatii ;
desemnarea reprezentantului D.S.P.J Hunedoara pentru probleme legate de supraveghere control in
sanatate publica;
constituirea comisiilor in vederea analizarilor si solutionarilor unor petitii inaintate de catre M.S;
modificari de dispozitii existente;
nominalizare reprezentanti D.S.P.J. Hunedoara in diferite comisii de control
nominalizare reprezentanti D.S.P.J. Hunedoara in cadrul Comisiei avand drept scop preluarea ,
transmiterea cu titlu gratuit, utilizarea sau, dupa caz, casarea ori distrugerea materialelor consumabile
de utilitate medicala, a materialelor de natura obiectelor de inventar medicale si a aparaturii medicale
intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului;
constituirea la nivelul D .S.P.J. Hunedoara a Comisiei pentru inventarierea anuala a elementelor
patrimoniale;
vizarea dispozitiilor de la celelalte compartimente ale institutiei
3. Vizarea adreselor de la celelalte compartimente ale institutiei;
Întocmire acte aditionale de prelungire a contractelor de prestari servicii;
5.

Intocmire acte aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii;
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6.
7.

Verificarea si vizarea contractelor de achizitii publice de produse, servicii, lucrari,
Participarea la Comitetul Director al D.S.P.J. Hunedoara;

Modificarea actelor aditionale in judetul Hunedoara a unui numar de 5 Centru de Permanenta, in baza
Legii nr. 236 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele
de permanenta si a Ordinului nr. 697 din 25 mai 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu
privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, cu
modificarile si completarile ulterioare
9. Autorizarea documentelor emise de unităţile sanitare de pe teritoriul judeţului Hunedoara cu
aplicarea ştampilei speciale si 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 civila;
10. Intocmirea actelor si demersurilor în urma primirii sentintelor definitive ale instantelor
in vederea internarii medicale în ambulatoriu conf. art. 109 C.P., cu adrese catre Politie
ambulanta,instanta, Spitalele de Psihiatrie si apartinatori.
11. Întocmirea actelor si demersurilor în urma primirii sentintelor definitive ale
instantelor in vederea internarii nevoluntare conf. art. 110 C.P., cu adrese catre Politie,
instanta, Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de siguranta Jebel si Zam, apartinatori.
12. Comunicari transmise catre Inspectoratul de Politie al Judetului Hunedoara – Serviciul de
Investigatii Criminale privind situatia (actualizata) bolnavilor psihici din Judetul Hunedoara,
încadrati în dispozitiile art. 109 c.p. si art. 110 C.P., cu mentionarea bolii de care sufera respectiva
persoana, infractiunea savarsita si domiciliul acestuia.
13. Studierea zilnică a legislatiei aparute si intocmirea informariilor lunare catre toate
compartimentele, birourile si serviciile, cu privire la legislatia nou aparuta, incidenta activitatii
D.S.P.J. Hunedoara.
14. Adrese de raspuns intocmite de catre Compartimentul Juridic;
15. Consultatii juridice zilnice date personalului din toate compartimentele D.S.P.J. Hunedoara,
precum si cetatenilor care apelează în acest sens.
16. Actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, in
conformitate cu H.G.R. nr. 1705 / 2006 si cu Ordinul nr. 428 / 2007 –adresa catre Ministerul
Sanatatii cu privire la actualizarea situatiei imobilelor( constructii si terenuri ) aflate in administrarea
D.S.P.J. Hunedoara( ordonator secundar de credite – ordonator principal M.S. )
17. Incheierea contractelor / actelor aditionale pentru asigurarea unor cheltuieli de natura
cheltuielilor de personal sau, dupa caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri si servicii pentru cabinetele
cuprinse in structura organizatorica a spitalului public din reteaua autoritatilor
administratiei publice locale - contracte incheiate cu unitatile sanitare;
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- acte aditionale la contractele incheiate cu unitatile sanitare.
18. Incheierea de protocoale incheiate cu autoritatile administratiei publice locale,
19. Acte aditionale la contractele incheiate cu autoritatile administratiei publice locale.
20. Verificarea -semnarea contractelor / actelor aditionale pentru furnizarea produselor achizitionate
prin licitatii publice organizate la nivel national catre unitatile sanitare care deruleaza programe
nationale de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii.
21. Intocmirea actelor aditionale la contractele incheiate cu unitatile sanitare – cabinete
medicale individuale.
22. Întampinari întocmite în dosarele aflate pe rol;
Concluzii scrise;
Termene în instanţa;
Studiul dosarelor la arhiva;
Procese verbale de contraventie contestate.
COMPARTIMENTUL DE AUDIT
Activitatea de audit public intern desfăşurată la nivelul Directiei de Sanatate Publica Judeteana
Hunedoara pe anul 2019.
Informatii generale:
Directia de Sanatate Publica Judeteana Hunedoara este o institutie publica cu personalitate
juridica care isi desfasoara activitatea pe teritoriul judetului Hunedoara in scopul realizarii politicilor si
programelor nationale de sanatate publica, a activitatii de medicina preventiva si a inspectiei sanitare de
stat, a monitorizarii starii de sanatate si a organizarii statisticii de sanatate precum si a planificarii si
derularii investitiilor finantate de la Bugetul de Stat.Activitatea de audit public intern
Compartimentul de audit public intern este constituit distinct în subordinea directă a
conducătorului institutiei publice, auditorul interni avand acces la toate datele şi informaţiile, inclusiv la
cele existente în format electronic, pe care le-am considerat relevante pentru scopul şi obiectivele
precizate în ordinele de serviciu semnate de directorul executiv in anul 2019.
Auditorul intern şi-a îndeplinit atribuţiile în mod obiectiv şi independent, cu profesionalism şi
integritate, conform legislatiei in vigoare şi potrivit normelor şi procedurilor specifice activităţii de audit
public intern elaborate si actualizate.
La nivelul DSP Hunedoara, compartimentul de audit intern a functionat cu 1 auditor intern cu statut de
functionar public. In cursul anului 2019, la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică a Judetului Hunedoara
au fost realizate un număr de 3 misiuni de audit intern 2 (regularitate/conformitate) si 1 ad-hoc.
Activitatea Compartimentului de Audit public intern s-a desfasurat pe baza Planului de Audit public
intern pe anul 2019, astfel:
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- 1 misiune ad-hoc privind activitatea specifica Compartimentului Statistica – Informatica
– eliberare si atribuire cod parafa medici anii 2016-2018, din cadrul Directiei de Sanatate Publica
Hunedoara.
Scopul misiunii de audit a fost de a da asigurari asupra modului de desfasurare a activitatii de eliberare
cod parafa medici si daca activitatea se desfasoara intr- un mod eficient si efectiv prin organizare si
realizare.
Misiunea de audit a constat in verificarea tuturor adeverintelor de atribuire coduri parafa medici, in
baza documentatiei depuse la Directia de Sanatate Publica Hunedoara, analize, interviuri in vederea
evaluarii modului in care s-a desfasurat aceasta activitate si aducerea la cunostinta conducerii despre
constatarile facute.
Pentru realizarea derularii etapelor specifice misiunii de audit intern am avut in vedere obiectivul
misiunii, pentru evaluarea functionalitatii sistemului de control intern care se desfasoara in cadrul
compartimentului auditat.
- 2 misiuni de audit public intern de regularitate cu tema ”Evaluarea sistemului de prevenire
a corupției, 2019”, Direcția de Sănătate Publică jud.Hunedoara si Spitalul de Psihiatrie Zam.
Scopul misiunii 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 01.01.2016-30.06.2019.
Obiectivul misiunii 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:
a)Cod de etică;
b)Consilier de etică;
c)Funcții sensibile.
Obiectivele generale ale misiunii de audit public intern sunt:
a)Furnizarea unei asigurări privind funcţionarea sistemului auditat în ansamblul lui, în raport cu mediul
de control instituit şi operaţionalizat 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.
Pornind de la riscurile semnificative identificate în cadrul misiunilor de audit intern, s-au
efectuat constatări atât cu caracter pozitiv, cât şi negativ şi au fost formulate recomandări.
Recomandările formulate au fost însuşite.
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De asemenea, recomandările formulate în urma constatărilor din cadrul misiunilor de audit
intern, cu termen sfârşitul anului 2019, au fost implementate.
Contribuţia auditului la adăugarea de valoare în cadrul entităţilor publice:
Ordonatorul secundar de credite a apreciat rolul auditorilor interni în îndeplinirea obiectivelor
instituţiei, care: si-au adus o contribuţie substanţială la îmbunătăţirea activităţii desfăşurate în cadrul
D.S.P.J.Hunedoara, prin identificarea riscurilor majore in desfasurarea activitatilor, formularea unor
constatări şi recomandări pertinente în conformitate cu prevederile legale in vigoare si a contribuit la
îmbunatatirea sistemului decizional, oferind consiliere în procesul de implementare a Sistemului de
Control Intern/Managerial in cadrul D.S.P.J.Hunedoara si la unitatea subordonata acesteia.
Asigurarea şi adecvarea cadrului metodologic şi procedural, elaborarea şi actualizarea
procedurilor scrise:
A fost elaborat Planul multianual de audit public intern 2019 -2021, fiind identificate procesele
si activitatile purtatoare de riscuri .
Contribuţia auditului intern la îmbunătăţirea controlului intern:
Auditorul intern in calitate de secretar in cadrul Comisiei de Monitorizare a controlului intern
managerial privind monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica cu privire la sistemele
proprii de control intern/managerial, a eleborat un nr.de 15 proceduri de sistem pentru pentru
implementarea standardelor de control intern/managerial.
Contribuţia auditului la procesul de guvernanţă sau de conducere
Conducerea institutiei a apreciat rolul auditorilor interni în îndeplinirea obiectivelor instituţiei în
anul 2019 prin însuşirea tuturor constatărilor si recomandărilor date de auditorul intern în misiunile de
audit intern desfăşurate prin aprobarea rapoartelor de audit intern întocmite in anul 2019.
Compartimentul asistenta medicala si programe – domeniul Asistenta medicala
In conformitate cu Ordinul M.S. / M.A.I. 697 / 112 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu
privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, s-a
monitorizat si in anul 2019 activitatea celor 5 centre de permanenta din judet : Deva, Criscior, Petrila,
Uricani si Simeria ( in 2017 erau doar 4 centre de permanenta).
Impreuna cu reprezentanti ai Casei de Asigurari de Sanatate, ai colegiilor teritoriale ale
medicilor, si ai asociatiilor profesionale judetene a medicilor s-a participat in comisia de stabilire a
numarului de paturi aprobate si contractabile pentru anul 2019; comisii paritare pentru analizarea
nevoilor de servicii medicale ale populatiei, in vederea derularii actiunii de contractare a serviciilor
medicale pe anul 2019- in conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii
asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate; Comisia de evaluare a
furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare comisia
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
La nivelul judetului Hunedoara in anul 2019 s-a monitorizat activitatea celor 21
asistenti medicali comunitari ( din care 1 asistent medical comunitar angajat in cadrul proiectului POCU 122607 cu titlul „ Crearea si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea
saraciei si a excluziunii sociale”) si 2 mediatori sanitari.S-au desfasurat sedinte de lucru lunare.
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Spitalul

Nr. paturi in Nr. paturi Categoria
structura
contractate unitatii
organizatorica cu CJAS

1

Spitalul Judetean de
Urgenta Deva

778

646

III

2

Spitalul Municipal
“Dr.Al.Simionescu”
Hunedoara

612

487

III

3

Spitalul de Urgenta
Petrosani

657

515

III

4

Spitalul Municipal Orastie

155

123

IV

5

Spitalul Municipal Brad

145

114

IV

6

Spitalul Municipal Lupeni

175

138

IV

7

Spitalul Municipal Vulcan

110

85

IV

8

Spitalul Orasenesc Hateg

140

110

IV

9

Spitalul General CF Simeria 106

91

IV

10

Sanatoriul de
Pneumoftiziologie Brad

153

122

V

11

Sanatoriul de
222
Pneumoftiziologie Geoagiu

155

V

12

Spitalul de Psihaitrie Zam

287

V

350

Compartimentul asistenta medicala si programe – domeniul Programe
În anul 2019, 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 şi completările ulterioare, s-au derulat următoarele programe de sănătate publică finanţate
din bugetul Ministerului Sănătăţii:
I. Programele naţionale de boli transmisibile: Programul naţional de vaccinare; Programul naţional de
supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare; Programul naţional de prevenire,
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supraveghere şi control al infecţiei HIV; Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al
tuberculozei; Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a
utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei;
II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă;
III. Programul naţional de securitate transfuzională;
IV. Programele naţionale de boli netransmisibile: Programul naţional de depistare precoce activă a
cancerului prin screenig organizat: Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin
prin efectuarea testării Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening;
Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică; Programul naţional de
transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană: Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi
şi celule de origine umană; Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi
centrale; Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer. Programul naţional de boli endocrine;
Programul naţional de tratament dietetic pentru boli rare; Programul naţional de management al
registrelor naţionale;
V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate: Subprogramul de
evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate; Subprogramul de prevenire şi combatere a
consumului de tutun;
VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului: Subprogramul pentru ameliorarea stării de
nutriţie a mamei şi copilului; Subprogramul de sănătate a copilului; Subprogramul de sănătate a femeii
Activitățile derulate în cadrul fiecărui program au fost respectate în conformitate cu prevederile legale,
respectiv Ordinul MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor
naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare și a
Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017
şi 2018.
Finanțarea s-a realizat în conformitate cu prevederea bugetară pentru anul 2019, respectiv
trimestrializarea fondurilor alocate, atat pentru programele derulate prin spitalele aparținând autorităților
administrației publice locale, cât și pentru programele derulate prin instituția noastră. Obiectivele
stabilite în planul de acțiuni pentru anul 2019 la nivelul Compartimentul de Asistenţă Medicala şi
Programe, au fost indeplinite in proportie de 100% la termenele stabilite conform planului de actiuni pe
anul 2019, cu exceptia cazurilor cand modificarile legislative au impus alte termene.
Nu au existat cazuri ca pacienții să rămână fără medicamente.
Atribuţiile şi activităţile Compartimentului de Asistenţă Medicala şi Programe în vederea
implementării programelor naţionale de sănătate publică, sunt următoarele:
să încheie contracte, cu unităţile de specialitate nominalizate în prezentele norme tehnice sau desemnate
în condiţiile prevăzute în anexele nr. 1-7 la prezentele norme tehnice;
să monitorizeze derularea contractelor încheiate cu unităţile de specialitate pentru implementarea
programelor naţionale de sănătate publică;
să asigure fondurile necesare pentru derularea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate
publică în cadrul bugetului aprobat cu această destinaţie, prin finanţarea lunară, în limita valorii de
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contract, contravaloarea bunurilor şi serviciilor acordate în cadrul programului/subprogramului;
finanţarea lunară a programelor/subprogramelor naţionale de sănătate se realizează 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; să urmărească şi să controleze modul de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea
programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică;să informeze unităţile de specialitate cu
privire la condiţiile de contractare pentru finanţarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate
publică, precum şi cu privire la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor
noi acte normative, prin publicare pe pagina web a direcţiilor de sănătate publică, precum şi prin email/fax la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepţia situaţiilor impuse de actele
normative;să efectueze controlul implementării programelor/subprogramelor de sănătate publică,
respectiv controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către unităţile de specialitate cu care se află în
relaţie contractuală, potrivit prevederilor normelor tehnice;
să recupereze de la unităţile de specialitate sumele reprezentând contravaloarea bunurilor şi serviciilor
medicale în situaţia în care acestea au făcut şi obiectul raportărilor în sistemul de asigurări sociale de
sănătate, precum şi sumele reprezentând contravaloarea bunurilor expirate;
să monitorizeze şi să evalueze modul de realizare a activităţilor cuprinse în programele/subprogramele
naţionale de sănătate publică de către unităţile de specialitate în baza contractelor încheiate şi, în situaţia
constatării unor disfuncţionalităţi, să ia măsurile pentru remedierea acestora;
să monitorizeze şi să controlează consumurile şi stocurile de bunuri înregistrate şi raportate de unităţile
de specialitate pentru implementarea programelor/subprogramelor naţional de sănătate publică;
să monitorizeze şi să controleze evidenţele financiar - contabile ale cheltuielilor aferente fiecărui
program/subprogram, pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în prevederi,
cât şi în execuţie, evidenţele tehnico-operative pentru implementarea fiecărui program/subprogram
naţional de sănătate publică, precum şi evidenţele analitice ale consumurilor şi stocurilor de bunuri
utilizate în realizarea activităţilor fiecărui program/subprogram naţional de sănătate publică;
să primească de la unităţile de specialitate raportările trimestriale, cumulate de la începutul anului şi
anuale, privind: indicatorii specifici programelor naţionale de sănătate publică, execuţia bugetară,
situaţia consumurilor şi 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;
să verifice corectitudinea datelor consemnate în raportările prevăzute la litera k), să realizeze
centralizarea datelor raportate de unităţile de specialitate şi transmiterea acestora către unităţile de
asistenţă tehnică şi management în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face
raportarea; situaţiile centralizate vor fi însoţite de balanţele de stocuri cantitativ-valorice după preţ
întocmite şi raportate de fiecare unitate de specialitate care implementează programele/subprogramele
naţionale de sănătate publică;
să formuleze şi să transmită unităţilor de specialitate măsuri de remediere a disfuncţionalităţilor
constatate cu prilejul monitorizărilor, evaluărilor sau controalelor efectuate şi să monitorizeze punerea
în aplicare a acestora;
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să verifice publicarea pe site-ul unităţilor de specialitate a bugetului alocat, detaliat pe surse de
finanţare, titluri bugetare şi programe/subprograme naţionale de sănătate publică, precum şi a oricăror
alte modificări survenite în timpul anului financiar;
să verifice publicarea pe site-ul unităţilor de specialitatea a execuţiei înregistrate, detaliat pe surse de
finanţare şi programe/subprograme naţionale de sănătate publică;
să primească de la unităţile de specialitate solicitările fundamentate pentru modificarea bugetului alocat
pentru implementarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică; să realizeze analiza
solicitărilor adresate luând în considerare indicatorii realizaţi, execuţia bugetară, consumurile şi
stocurile de bunuri înregistrate la nivelul unităţii de specialitate şi să transmită Agenţiei naţionale de
programe de sănătate propuneri fundamentate de modificare a bugetului fie în sensul redistribuirii
fondurilor alocate la nivelul direcţiei de sănătate publică, fie în sensul rectificării lor.
Derularea propriu-zisă a programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică prin realizarea
următoarelor activităţi:
1. Coordonarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor naţionale de sănătate la nivel
judeţean.
2. Analiza şi monitorizarea modului de derulare a programelor/subprogramelor naţionale de sănătate la
nivelul unităţilor sanitare prin indicatorii fizici şi de eficienţă realizaţi şi transmişi de aceştia.
3. Urmare aprobării a noilor reglementări legislative privind desfăşurarea activităţilor în cadrul PNSP
pentru anul 2019, prelucrarea acestora şi informarea celor interesaţi (coordonatori, unităţi sanitare).
4. Urmare primirii filei de buget pentru toate PNSP implementate în anul 2019 la nivelul judeţului
Hunedoara, solicitare de repartizare a sumelor alocate pentru programele derulate prin unitatile sanitare
catre coordonatorii tehnici, conform trimestrializarii alocate de M.S.
5. Informare asupra bugetului alocat fiecărei unităţi sanitare, pe surse de finanţare si programe, sume
care se vor cuprinde în actul adițional la contractul incheiat în anul 2019 între unităţi sanitare si DSP
pentru desfăsurarea activităţilor prevăzute în Ord.M.S. nr. 377/2017.
6. Urmărirea modului de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea programelor / subprogramelor
naţionale de sănătate în funcţie de realizarea obiectivelor şi activităţilor propuse în cadrul programelor /
subprogramelor naţionale de sănătate, şi propuneri privind modul de alocare a resurselor ramase
neutilizate.
7. Transmiterea către Unităţile de Asistenţă Tehnică şi Management înfiinţate în subordinea
Ministerului Sănătăţii pe programele de sănătate a căror coordonatori sunt, a cererilor lunare de
finanţare fundamentate, însoţite de documentele justificative, conform legii, pentru realizarea
deschiderilor de credite bugetare pentru derularea programelor naţionale de sănătate, conform
dispoziţiilor legale în vigoare, totodată şi transmiterea decontului de la fiecare unitate sanitară care a
fost finanţată luna anterioară, cu copii după facturile fiscale, ordinele de plată şi extrasele de cont cu
viza Trezoreriei, care atestă achitarea furnizorilor, pentru fiecare program naţional de sănătate publică,
de la fiecare unitate sanitară, cuprinse în macheta decontului şi totodată în altă machetă a decontului în
formă centralizată, la nivel de judeţ.
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8. Întocmire situaţii privind facturile pe fiecare program de sănătate în parte, aferentă finanţării, pe
machete concepute la nivel local, pentru o evidenţă a creditelor bugetare la zi;
9. Întocmire situaţii privind suplimentările, virările şi disponibilizările de credite, la rectificarea
bugetară şi la solicitarea unităţilor sanitare în funcţie de necesar şi la solicitarea Ministerului Sănătăţii.
10. Referitor la PN Vaccinare, program derulat prin instituția noastră, privind decontarea serviciilor de
imunizare efectuate de către medicii de familie din judeţ care sunt în volum foarte mare, verificare
documente fiscale, numerotare în ordine cronologica sosirii lor, duse la persoanele nominalizate pentru
certificare cu “Bun de plată” şi „CFP”, apoi centralizare în borderoul centralizator din cererea de
finanţare şi copii xerox pentru UATM şi CAMP, activitate lunară. După primirea finanţării de la MS şi
efectuarea plăţii catre medici de familie de către serviciul de contabilitate, întocmire decont pentru
aceste plăţi.
11. Urmare solicitării MS, se raportează lunar până în data de 05 ale lunii în curs pentru luna anterioară
creditele de angajament raportate de unitățile sanitare și ulterior centralizate, respectiv creditele de
angajament pt. programele derulate prin instituția noastră.
12. La solicitarea MS, participare la videoconferinţe organizate de MS, la sediul Instituţiei Prefectului
judeţul Hunedoara, pe diferite teme privind PN Vaccinare şi PN HIV-SIDA.
13. Demersuri către MS privind suplimentarea bugetului PN Vaccinare şi PN HIV-SIDA, pentru a
deconta serviciile de vaccinare care au crescut în anul 2019 regăsite în documentele justificative ale
medicilor de familie, respectiv pentru a nu rămâne pacienţii HIV fără medicaţie antiretrovirală.
14. solicitări şi consilieri către toţi medicii de familie să respecte prevederile în cadrul legislativ in
vigoare.
15. Evidenţa tuturor situaţiilor economice privind programele derulate prin DSP Hd., cât şi prin unităţile
sanitare (finanţarea pe articole bugetare, virări şi suplimentări credite bugetare, deconturi) şi răspunde
solicitărilor Unităţii de Asistenţă Tehnică şi Management Bucureşti privind cererile de finanţare,
indicatori specifici, execuţie bugetară, rapoarte de activitate, ş.a.
16. Colaborare cu serviciul Contabilitate din cadrul instituţiei, în ceea ce priveşte derularea PNS la
nivelul judeţului Hunedoara, în vederea întocmirii tuturor situaţiilor economice – financiare, atât pentru
institutia noastră, cât şi pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale
prin care se derulează PNSP, respectiv colaborare cu serviciul Administrativ în vederea achiziţionării
produselor cu destinaţie, prevăzute în Ord.MS nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de
realizare a PNS pentru anii 2017 şi 2018 cu completarile ulterioare.
17. Raspundem cu promptitudine la alte acţiuni, informări, adrese – urmare solicitării Ministerului
Sănătăţii / Agentia Nationala pentru Programe de Sănătate sau alte structuri din cadrul Ministerului
Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balş” Bucureşti, Institutul Naţional de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” Bucureşti, Agenţia
Naţională de Transplant Bucureşti, Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului „A.
Rusescu” Bucureşti, cărora ne subordonăm ierarhic.
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SITUATIA COMPARATIVA A CREDITELOR BUGETARE PREVĂZUTE PENTRU
PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE ÎN
ANUL 2018 si 2019 (mii lei)

DENUMIRE PROGRAM, SUPBROGRAM, INTERVENTIE

Execuţie
an 2018

Execuţie
an 2019

TOTAL PROGRAME

8.619

9919

I. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE -TOTAL:

8.248

9.541

1. Programul naţional de vaccinare

1307

1.056

66

147

6.482

7.820

393

518

0

0

20

25

IV.
PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE TOTAL:

150

74

4. 1. Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screenig organizat / 4. 1.
1. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării
Babeş-Papanicolau la populaţia feminină eligibilă în regim de screening

0

0

4. 3. 1 Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană /
Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

150

74

V. PN DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII si Educatie pentru Sanatate

41

45

Subprogramul de evaluare si promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate

41

45

VI. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUI -TOTAL
din care:

160

234

1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a copilului

136

224

1. 1 Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de
lapte matern prin administrare de lapte praf

136

201

1. 2 Profilaxia malnutritiei la copiii cu greutate mica la nastere

14

14

1. 5 Prevenirea deficientelor de auz prin screening auditiv la nou-nascuti

0

9

2. Subprogramul de sănătate a femeii

10

10

2. 4 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh

10

10
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2. Programul naţional de boli transmisibile prioritare
3. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA
4. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei
5. Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale si monitorizare a
utilizarii antibioticelor si a antibioticorezistentei
II.
PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE
DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ

A

FACTORILOR
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Ilustrare grafică a fondurilor alocate în anul 2018 comparativ cu anul 2019.

Execuție bugetară
comparativă în anul 2018 cu anul 2019 (mii lei)
10000

9500

9919

9000
8500

8000

8619

7500
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PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUI
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1. Subprogramul de nutritie si sanatate a copilului:
1.1. Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte
matern prin administrare de lapte praf
Activitati - procurarea şi distribuţia de lapte praf in scopul acordarii gratuite copiilor cu vârstă
cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, conform prevederilor legale în vigoare.
Interventia se desfasoara prin 12 autoritati ale administratiei publice locale din judet cu care
Directia de Sanatate Publica a judetului Hunedoara a incheiat contracte pentru furnizarea laptelui praf,
formulă pentru sugari, care se acordă gratuit, pe bază de prescripţie medicală, copiilor cu vârstă cuprinsă
între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern: Deva, Hunedoara, Petrosani, Orastie, Brad,
Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Calan, Geoagiu, Petrila si Simeria.
In anul 2019 au beneficiat de aceasta interventie 683 copii cu varsta cuprinsa intre 0 – 12 luni.
1.2. Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere
Activitati - administrarea de soluţii pentru alimentaţie parenterală şi alimente cu destinaţie
medicală specială, pentru copilul cu greutate mică la naştere în scopul recuperării nutriţionale a acestuia
şi prevenirii malnutriţiei protein - calorice; administrare în timpul spitalizării.
Interventia s-a derulat in Spitalul Judetean de Urgenta Deva.
In anul 2019 au fost 191 de beneficiari ai acestei interventii -copii cu greutate mica la nastere
sub 2500 g sau cu greutate pana la 3000 g pana la varsta de 3 luni.
1.3.Prevenirea fenilcetonuriei si hipotiroidismului congenital prin screening neonatal,
confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie si monitorizarea evolutiei bolii
Activitati - recoltarea si transportul spoturilor de sange la Centrul regional Bucuresti din
structura Institutului National pentru Sanatatea Mamei si Copilului „ Alessandrescu- Rusescu”
Bucuresti pentru dozarea fenilalaninei plasmatice in cazul fenilcetonuriei si a TSH- ului in cazul
hipotiroidismului congenital.
Interventia se deruleaza in cele 8 unitati sanitare cu paturi in care exista sectii / compartimente
de obstetrica – ginecologie / neonatologie ( Spitalul Judetean de Urgenta Deva, Spitalul de Urgenta
Petrosani, spitalele municipale Hunedoara, Orastie, Brad, Lupeni, Vulcan si Spitalul Orasenesc Hateg).
In anul 2019 beneficiarii acestei interventii au fost:
a)număr nou-născuţi testaţi pentru fenilcetonurie: 2130
b)număr nou-născuţi testaţi pentru hipotiroidism congenital: 2130
c)numar copii care au beneficiat de efectuarea testelor pentru confirmarea diagnosticului de
fenilcetonurie: 6
d)număr copii confirmati cu diagnosticul de fenilcetonurie: 1
e)număr copii in tratament dietetic care au beneficiat de efectuarea testelor pentru monitorizarea
evolutiei fenilcetonuriei: 0.
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1.5 Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuti
Activitati- efectuarea screening-ului auditiv la nou- nascuti.
Interventia se deruleaza in cele 8 unitati sanitare cu paturi in care exista sectii / compartimente
de obstetrica – ginecologie / neonatologie ( Spitalul Judetean de Urgenta Deva, Spitalul de Urgenta
Petrosani, spitalele municipale Hunedoara, Orastie, Brad, Lupeni, Vulcan si Spitalul Orasenesc Hateg),
unitati care in anul 2018 au beneficiat de echipamentele de screening auditiv prin testarea de
otoemisiuni acustice, furnizate de catre Ministerul Sanatatii.
Incepand cu data de 01.07.2019 de cand exista prevedere bugetara pentru aceasta interventie au
fost 719 beneficiari ( cu finantare prin program).
Mentionam ca au fost raportati de catre unitatile sanitare cu paturi din judet 2078 nou- nascuti
testati in total in anul 2019 (in perioada 01.01.2019- 31.12.2019).
2. Subprogramul de sănătate a femeii:
2.4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh:
Activitati – administrarea imunoglobulinei umane anti- D antepartum sau postpartum.
Interventia se deruleaza in 3 unitati sanitare cu paturi in care exista sectii/ compartimente de
obstetrica – ginecologie / neonatologie clasificate la nivelul 2, conform prevederilor OMS nr. 1881/
2006 ( Spitalul Judetean de Urgenta Deva, Spitalul de Urgenta Petrosani, Spitalul Municipal „Dr. Al.
Simionescu” Hunedoara).
In anul 2019 au existat 87 beneficiare ale acestei interventii.
Ca o analiza a execuţiei bugetare a programelelor naţionale de sănătate publica, finanţate din
bugetul Ministerului Sănătăţii, comparativ pe anul 2018 cu anul 2019, putem remarca ca în anul 2019 a
fost o finanţare mai mare, de ~ 13 % comparativ cu anul 2018, datorita unor Programe sau Intervenţii
care au fost finanţate mai mult în anul 2019 !
Cert este, ca în anul 2019 nu am întampinat probleme în ceea ce priveste aprovizionarea cu
medicamente pentru pacienţii înscrisi în programele naţionale de sănătate.
COMPARTIMENT BUGET-FINANTE şi CONTABILITATE
In cursul anul 2019 in cadrul Serviciului Economic s-au monitorizat lunar cheltuielile de personal
proprii si cheltuielile aferente Centrului Judetean de Aparatura Medicala.
S-au centralizat si transmis Ministerului Sanatatii cererile de finantare din credite bugetare si din
venituri proprii-accize pentru activitatile finantate prin DSP.Hunedoara (dispensare scolare , cabinete de
medicina sportive , cabinete de planning , medici rezidenti , cabinete TBC si LSM ,UPU din structura
spitalelor de urgenta ,unitati medico-sociale , asistenti comunitari si mediatori rromi ) incheindu-se
contracte si acte aditionale pentru unele din aceste activitati solicitandu-se decontul pe baza de facturi si
state de plata pentru sumele finantate .
De asemenea s-a monitorizat lunar situatia lucrarilor de investitii finantate de la bugetul de stat si din
veniturile proprii MS (Accize) cat si din venituri proprii ale unitatilor direct subordinate Ministerului
Sanatatii cat si situatia consumului de medicamente din Rezerva antiepidemica si pentru Situatii
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speciale , a consumurilor de medicamente –vaccinuri si materiale sanitare primite prin transfer fara
plata de la Ministerul Sanatatii .
Trimestrial s-a intocmit si centralizat Situatia financiara a activitatii proprii DSP.Hunedoara cat si a
unitatilor din subordine si s-a prezentat Ministerului Sanatatii .
Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile semestriale s-a facut conform urmatoarelor
principii:continuitatii, prudentei , permanentei metodelor, evaluarii separate a elementelor de active si
pasiv, comparabilitatii, contabilitatii pe baza de angajamente.
Evaluarea la intrarea in patrimoniu s-a facut la cost de achizitie pentru bunuri procurate cu titlu
oneros si la o valoare justa pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit.
Evaluarea la bilant pentru activele fixe s-a facut la valoarea de intrare minus ajustari de valoare (
amortizarea). Amortizarea activelor fixe s-a inregistrat utilizand metoda liniara, tinand cont de durata
normala de utilizare, prevazuta in Catalogul prvind duratele normale de utilizare.
Evaluarea la iesire a bunurilor materiale s-a facut la prêt de achizitie respectand ordinea intrarii.
Evaluarea creantelor si datoriilor s-a facut la valoarea de inregistrare
Cheltuielile se inregistreaza in perioada cand munca a fost prestata, pentru cheltuieli de personal
si momentul cand se consuma, pentru cheltuielile cu stocuri, cheltuielile cu serviciile, in perioada cand
au fost prestate, iar cele de capital, lunar , sub forma amortizarii.
Veniturile se inregistreaza prin facturi emise in momentul recunoasterii serviciului prestat sau in
momentul transferului de proprietate dupa natura si sursa lor, iar cheltuielile sunt prezentate pe feluri de
cheltuieli dupa natura sau destinatia lor.
Contul de rezultat patrimonial prezinta situatia veniturilor si cheltuielilor la 31.12.2019.
Situatiile financiare la 31.12.2019 au fost analizate si aprobate in Comitetul Director al Directiei
de Sanatate Publica a Judetului Hunedoara. La data de 31 decembrie 2019 sistemul de control
intern/managerial al Directiei de Sanatate Publica Hunedoara este conform cu standardele cuprinse in
Codul controlului intern/managerial , cuprinzand standardele de control intern /managerial la entitatile
publice.
2019 (mii lei)

2018 (mii lei)

Cheltuieli de personal

9.458

9.714

Pregatire profesionala

12

18

Programe de sanatate DSP

1.509

1.591

Programe de sanatate SP

8.410

8.005

RK si investitii -Spitale

23.071

2.968

RK-DSP (Sp.Jud.Deva)

8.000

13.500

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV SI MENTENANTA si ACHIZITII PUBLICE
Str. 22 Decembrie, nr. 58, Deva, judeţul Hunedoara, CP 330190
Tel.: +40 254 211 848 - Fax: +40 254 213 758 - E-mail: deva@asphd.ro - www.asphd.ro
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţionalã de Supraveghere a
Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34141

Pagina 34 / 37

Gestionarea fondurilor alocate de Ministerul Sǎnǎtǎţii pentru anul 2019;
- Încheierea noilor contracte pentru produse/servicii;- Achiziţionarea de produse necesare derulǎrii
activitǎţii Direcţiei de Sǎnǎtate Publicǎ a Judeţului Hunedoara; - Organizarea şi asigurarea activităţii de
pază, aplicarea normelor de protecţia muncii şi de PSI;- Asigurarea desfǎşurǎrii în bune condiţii a
transporturilor necesare instituţiei;
- Încheierea si derularea contractelor subscvente la acordurile cadru ale Ministerului Sanatatii, pentru
achizitionarea de carburanti si lapte praf pentru sugari;
- Raportarea lunarǎ privind monitorizarea derulǎrii programului de investiţii publice;
- Întocmirea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2019 , dupa aprobarea bugetului . In
ultimul trimestru al anului 2019 s-a intocmit Strategia anuala de achizitii publice pentru anul 2020
- Verificarea foilor de parcurs şi completarea FAZ-urilor în vederea înregistrǎrii contabile a
consumurilor;- Întocmirea necesarului de aparaturǎ de laborator pentru Direcţia de Sǎnǎtate Publicǎ a
Judeţului Hunedoara şi înaintarea acestuia la Ministerul Sǎnǎtǎţii spre aprobare;
- Întocmirea dosarului de casare pentru mijloacele fixe şi obiectele de inventar ale Direcţiei de Sǎnǎtate
Publicǎ a Judeţului Hunedoara;
- Respectarea Legii privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;
- Întocmirea tuturor situaţiilor solicitate de administraţia localǎ şi forurile ierarhic superioare.
COMPARTIMENT R.U.N.O.S.
Verificarea si aprobarea Statelor de functii ale unitatilor sanitare subordonate pentru anul
2018.Monitorizarea trimestriala a cheltuielilor de personal la unitatile sanitare subordonate,defalcate
pe articole - salarii de baza si sporuri in conformitate cu Legea 153/2017. Intocmire Stat de functii
pentru aparatul propriu, cu respectarea legislatiei in vigoare.
Perfectionarea personalului din aparatul propriu: in 2018 : 31 persoane au participat la cursuri de
perfectionare pentru care s-a alocat suma de 18.000 lei / 2019 : 9 persoane au participat la cursuri de
perfectionare pentru care s-a alocat suma de 12.000 lei .Preluare documentatii necesare obtinerii
Cerificatului de conformitate pentru exercitarea functiei in statele UE pentru : anul 2018: - 10 medici si
4 farmacisti / 2019 : - 9 medici si 5 farmacisti.
Intocmirea situatiilor solicitate de catre MS cu privire la fondul de salarii, posturi
ocupate pe categorii de personal, in mod centralizat pe baza raportarilor tuturor spitalelor din
judet.Raspunsuri la solicitarile unitatilor sanitare si ale personalului incadrat la acestea, cu privire la
drepturile de salarizare,drepturi de concedii si sesizari diverse.
BIROUL STATISTICA/INFORMATICA în SĂNĂTATE PUBLICĂ
S-a actualizat Registrul de medici care contine evidenta si acordarea codului de parafa, inregistrarea in
baza de date a informatiilor personale profesionale pe locul de munca conform OMS 1059 din 2003
privind declararea nominala obligatorie si evidenta medicilor. Fiecare actualizare se face conform
legislatiei in vigoare:- legea asistentei primare- legea spitalelor - legea exercitarii profesiei de medic. A
asigurat colectarea si prelucrarea datelor ce contin informatii medicale: de la medicii de familie,
unitatile sanitare cu paturi si ambulatorii.S-a facut o urmarire lunara a prevalentei bolnavilor cronici din
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cabinetele medicilor de familie. De asemenea s-a urmarit situatia gravidelor nou depistate la cabinetele
medicilor de familie, evidenta bolilor infectioase si parazitare a cazurilor nou declarate.
In fiecare luna s-au urmarit indicatorii demografici. Acestia au fost calculati pe baza datelor privind:
numarul cazurilor de deces, numarul de noi nascuti si a numarului de nascuti morti raportat la numarul
mediu de locuitori in zonele principale din judet si in judet.
In fiecare luna s-a facut o raportare a bolnavilor internati pentru consum de droguri si s-au transmis
fisele acestora la Centrul National de Statistica si Informatica in Sanatate Publica BucurestiS-a prezentat
o Sinteza a Starii de Sanatate catre Centrul National de Statistica si Informatica in Sanatate Publica
Bucuresti. In domeniul Informaticii s-a asigurat actualizarea softului si functionarea retelei de
calculatoare.
Prin pagina de web a Directiei de Sanatate Publica s-a facut permanent o informare a populatiei.

Obiectivele activitatii Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara pentru
perioada anului 2020 sunt in concordanta cu OMS 1078/2010 si Strategia Natională de Sănătate
2014 -2020 :
In aria strategică 1 “Sănătatea publică “ activitatea DSP urmareste :
Combaterea dublei poveri a bolii în populaţie prin Programele Nationale - ce urmareste controlul
eficace al epidemiilor și supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv cu accent pe bolile transmisibile
cu povară relativ mare în populație cat si reducerea poverii prin boli netransmisibile evitabile, inclusiv
intervenții privind patologii cronice istoric neglijate (cancer, boli cardiovasculare, diabet, sănătatea
mintală, boli rare) : PN I Programul naţional de imunizare:Subprogramul de vaccinări
obligatorii;Subprogramul de vaccinări opţionale pentru grupele de risc;Programul naţional de
supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;Programul naţional de prevenire, supraveghere
şi control al infecţiei HIV;Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al
tuberculozei;Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a
utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei;Si respectiv PN IV Programul naţional de depistarea
precoce activă a cancerului de col uterin;Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în
patologia psihiatrică;Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;
Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;Subprogramul de transplant
de celule stem hematopoietice periferice şi centrale; Subprogramul de fertilizare in vitro şi
embriotransfer; Programul naţional de boli endocrine; Programul naţional de tratament pentru boli
rare;Programul naţional de management al Registrelor naţionale;
Prin Programul National II Sănatatea în relaţie cu mediul se realizeaza activitati de monitorizare a
factorilor de mediul , viata si munca.
Prin Programul National V Promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate se urmareste
conştientizarea și educarea populației privind soluțiile eficace cu caracter preventiv (primar, secundar
sau terțiar) .
Prin Programul National VI imbunătăţirea sănătătii materne, neonatale și a copiilor.
In aria strategică 2: Servicii de sănătate se realizeaza legatura cu Ministerul Sanatatii - sistemul de
sănătate trebuie să dispună de mecanisme care să asigure direcţionarea resurselor financiare în virtutea
principiului eficienţei. Pentru evaluarea accesibilităţii populatiei, ar trebui dezvoltate politici ţintite.
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Factorii determinanţi care influenţează gradul de accesibilitate al populaţiei la serviciile de sănătate sunt
in general reprezentaţi de: nivelul sărăciei, şomajul, ocupaţia, mediul de rezidenţă, statutul de asigurat în
sistemul de asigurări sociale de sănătate, gradul de acoperire cu personal medical.La nivelul jud.
Hunedoara dispunem de :
- Unui sistem de servicii de asistenţă comunitară de bază destinate grupurilor vulnerabile in judetul
Hunedoara exista un numar de 21 de asistenti comunitari si 2 mediatori sanitari; din pacate nici unul in
municipiul Deva.
- Creşterea eficacităţii şi diversificarea serviciilor de asistenţă medicală primară in judetul Hunedoara
exista 244 de cabinete medicale ale medicilor de familie, 240 cabinete medicale de medici stomatologi
si 5 centre de permanenta ale medicilor de familie care ajuta foate mult la degrevarea serviciilor de
urgenta prespitalicesti si spitalicesti care pot sa asigure astfel medicina de urgenta pentru cazurile in
care viata pacientilor este in pericol;
- Consolidarea calitatii şi eficacitatii serviciilor furnizate în ambulatorul de specialitate pe langa cele 9
ambulatorii integrate ale spitalelor din judet ,in jud. Hunedoara functioneaza si 251 de cabinete
medicale ale medicilor specialisti
Creşterea gradului de siguranţă a populaţiei prin consolidarea sistemului integrat de urgenţă şi
asigurarea accesibilităţii la asistenţa medicala de urgenţă adecvată în mod echitabil in jud. Hunedoara
functioneaza 3 Unitati de primiri urgente ( Sp jud. Deva, Sp. Hunedoara si Sp. Petrosani) si 5
Compartimente de primiri urgenta (Sp. Brad, Orastie, Hateg,Vulcan,Lupeni)
Creșterea accesului la servicii de reabilitare, recuperare, paliaţie și de îngrijiri pe termen lung sectia exterioara a Sp. Petrosani – sp.Petrila si colaborarea cu Spitalul CFR Simeria pentru asigurarea
serviciior de paliaţie și de îngrijiri pe termen lung.
Arie strategică 3: Măsuri transversale – Sanatate pentru toti
Dezvoltarea sistemului de sănătate, inclusiv monitorizarea şi evaluarea performanţei acestuia;
întărirea colaborării intersectoriale (Sănătate în toate Politicile ) prin realizarea de colaborari /
protocoale de parteneriat intre institutiile din judet si DSP judet Hunedoara; realizarea de interventii
pentru promovarea sanatatii in comunitati si grupuri vunerabile.

Cu stima,
DIRECTOR EXECUTIV del,
Ec. Mezei Ioan Sebastian

MEDIC ŞEF DEP. SSP
Dr. Birau Cecilia
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