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Cuvânt introductiv 

Acest document reprezintă sinteza activității Direcției de Sănătate Publică Neamț în anul 2019. 

Prioritățile Direcției de Sănătate Publică Neamț în anul 2019 au fost: 

1. Îmbunătățirea stării de sănătate a populației, creșterea calității vieții în condițiile 
compatibilizării sistemului sanitar românesc cu cel din Uniunea europeană. 

2. Oferirea și garantarea accesului tuturor cetățenilor la servicii de sănătate de înaltă calitate. 
3. Redresarea și dezvoltarea asistenței medicale din mediul rural. 

Prin experiența și profesionalismul echipei Direcției de Sănătate Publică Neamț am reușit să ne 
îndeplinim Obiectivele propuse. 

Din reușitele anului 2019 menționez: 

 Reacreditarea RENAR a laboratoarelor din structura unității. 
 Obținerea de rezultate corecte la evaluările interlaboratoare anuale pentru toate analizele 

acreditate. 
 Creșterea numărului de probe pentru: exsudate, antibiograme, alimente. 
 Asigurarea lanțului frig pentru transportul vaccinurilor de la sediul central din București  prin 

achiziția unui autoturism cu sistem frigorific și execuția și punerea în funcțiune a unei noi 

camere de frig pentru păstrarea rezervei antiepidemice de vaccinuri a județului Neamț, 

amplasată în clădirea D.S.S.P.. 

 Limitarea extinderii focarelor de boala transmisibila (focarele au fost cu un număr mic de 
cazuri secundare). 

 Acțiuni epidemiologice prompte in situații de urgenta (inundații) in colaborare cu rețeaua de 
asistenta medicala si administrația publica astfel încât nu s-au înregistrat cazuri de 
îmbolnăviri. 

 Colaborarea cu INSP București pentru realizarea studiilor de nutriție a populației si evaluarea 
stării de nutriție a copiilor din ciclul primar. 

 Evaluarea condițiilor de munca pentru toate unitățile industriale care au solicitat determinări 
de laborator, aparatura din dotarea compartimentului de medicina muncii fiind declarata 
admisa la verificările metrologice efectuate conform procedurilor. 

 Completarea rețelei de asistență medicală comunitară și extinderea activității pe raza 
județului Neamț în anul 2019 prin: 

o derularea Proiectului „Creșterea și implementarea serviciilor comunitare integrate 
pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” POCU/375/4/22/122607, co-
finanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Capital Uman 2014-
2020 prin angajarea unui mediator sanitar în comuna Boghicea. În anul 2020 urmează 
să își înceapă activitatea și asistenții medicali comunitari din comunele Valea Ursului, 
Cândești și Boghicea; 

o angajarea a 5 asistenți medicali comunitari în comunele Icușești, Petricani, Ștefan cel 
Mare, Grumăzești, Alexandru cel Bun. 

 Proiect de depistarea precoce activă a cancerului de col uterin la femeile cu vârsta cuprinsă 
între 25-64 ani, din zonele defavorizate în parteneriat cu Institutul Regional de Oncologie 
Iași (Unitate mobilă pentru screening-ul cancerului de col uterin), proiect ce s-a desfășurat în 



5 

comunele: Barticești, Bahna, Secuieni, Români, Crăcăoani, Vânători, Moldoveni, Borca, 
Săbăoani, Pipirig, Poiana Teiului, Răucești, Timișești, Zănești, Roznov, Ceahlău, Petricani, 
Tazlău, Costișa, Podoleni, Dulcești, Văleni, Farcașa, Borlești. 
Au beneficiat de consiliere și recoltare test Babeș Papanicolau 1053 femei din care 84 au 
ieșit pozitive. 

 O parte din activitățile de promovare s-au soldat cu depistarea activă a unor pacienți care 
ulterior au beneficiat de diagnostic și tratament în serviciile de asistență medicală (diabet 
zaharat, planning familial, cancer uterin, hipertensiune arterială, tuberculoză). 

 Derularea prin intermediul compartimentului împreună cu asistenții medicali comunitari și 
mediatorii sanitari precum și cu ONG-urile partenere a două proiecte:  

o „Promovarea donării de sânge”- proiect de informare a populației de către asistenții 
medicali comunitari și mediatorii sanitari pentru a promova donarea voluntară și 
benevolă de sânge și recoltarea de sânge în comunități, în parteneriat cu Centrul 
județean de Transfuzie Neamț, în următoarele comune: Barticești, Borca, Farcașa, 
Boghicea, Români, Ion Creangă, Săbăoani, Oniceni, Poiana Teiului, Ceahlău. În cadrul 
Campaniei s-au prezentat pentru donare 381 persoane din care au donat 288, restul 
de 93 au fost respinși pe motive medicale. 

o În cadrul parteneriatului cu Fundația Sensiblu au fost distribuite 386 de teste de 
sarcină femeilor de vârstă fertilă de către asistenții medicali comunitari din 
următoarele comune: Văleni, Bahna, Alexandru cel Bun, Păstrăveni, Oniceni, Ion 
Creangă, Bicaz, Săvinești, Pâncești, Farcașa, Hangu, Poiana Teiului, Costișa, Români, 
Secuieni, Roman, Săbăoani, Timișești, Girov, Pipirig, Ceahlău, Podoleni, Boghicea, 
Borlești, Târgu Neamț, Bârgăuani, Botești, Grumăzești, Zănești, Roznov, Piatra Neamț, 
Dochia, Tazlău. Se va continua distribuirea testelor de sarcină și în anul 2020.Rezultate 
corecte la evaluările trimestriale interlaboratoare, pentru microbiologia 
epidemiologică și anual pentru bacteriologia sanitară (ape + alimente). 

 Îmbunătățirea performanțelor sistemului electronic de înregistrare a probelor și redactarea 
buletinelor. 

 Au fost controlate 2.185 unități, au fost aplicate 55 de amenzi în valoare totală de 85.000 lei. 
Pentru 11 de unități a fost dispusă suspendarea temporară a activității și pentru o unitate a 
fost emisă decizia de închidere a unității. 

 S-au realizat venituri proprii în sumă de 751 mii lei. 
 În cursul anului 2019 instituția noastră și-a dotat cu fonduri din veniturile proprii Laboratorul 

de Microbiologie și Bacteriologie cu un autoclav și Laboratorul de Chimie sanitară și 
Toxicologie cu un spectrofotometru UV VIS, aparate performante menite să crească 
adresabilitatea și capacitățile laboratoarelor proprii. 

 S-au dotat spitalele publice din județ cu aparatură medicală performantă și de înaltă 
performanță, finanțarea acestora fiind realizată cu fonduri din transferuri de la bugetul de 
stat al Ministerului Sănătății în procent de 90% totalizând pe județ suma de 15.530 mii lei și 
cofinanțate de la bugetele autorităților publice locale în procent de 10%. Trebuie relevat 
faptul că în anul 2019 unitățile medicale din județul Neamț au primit o finanțare record în 
ultimii 20 de ani, unitățile medicale fiind finanțate în linii mari după cum urmează: 

o Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț (prevedere 8111 mii lei) – computer 
tomograf, ecografe specializate, sistem de videoendoscopie, microscop operator, 
aparate de anestezie, aparat virectomie pentru chirurgia polului posterior, aparat 
artroscopie completă, echipament radiologic, platforme chirurgicale cu sigilare 
vasculară, injectomate, mese chirurgicale, unități pt. laparoscopie, tomograf prin 
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coerență optică, monitoare de funcții vitale, și multe alte aparate medicale 
performate de valori mai mici; 

o Spitalul Municipal de Urgență Roman (prevedere 2473 mii lei) – mese chirurgicale, 
incubator de transport, incubator neonatal cu pereți dubli și servocontrol, lămpi 
scialitice, autoclave, masă de operație ortopedică radiotransparentă, Ecografe, video-
rino-laringoscop flexibil cu tehnologie CMOS și multe alte aparate medicale 
performate de valori mai mici; 

o Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Târgu Neamț (prevedere 2818 mii lei) – Instalație de 
producere oxigen la fața locului, Ecograf multidisciplinar, monitoare pentru funcții 
vitale, aparat de radiologie digital, ecograf ginecologie, trusă histeroscopie, aparat 
roentgen mobil cu braț în C cu detector digital, turn complet de artroscopie și trusă 
completă artroscopie, sistem server PACS cu accesorii pentru aparat de radiologie și 
multe alte aparate medicale performate de valori mai mici; 

o Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz(prevedere 1796 mii lei) – apatrat 
radiologic, aparate terapie shockwave, baie galvanică și accesorii, masă chirurgicală cu 
control electrohidraulic, monitor funcții vitale, sterilizator, și multe alte aparate 
medicale performate de valori mai mici; 

o Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani(prevedere 332 mii lei) – ecograf, developeză 
automată pentru filme radiologice, injectomate, aparat determinare gaze sanguine, 
analizor automat de biochimie cu modul de proteine speciale și de ioni, Analizor 
automat de electroforeză în gel de agaroză. 

 A fost demarat un proiect de reparație capitală a instalațiilor de evacuare a apelor menajere 
din sediul D.S.S.P. Neamț și posibile lucrări conexe de sistematizare verticală, menite să 
elimine infiltrațiile din demisolul clădirii, a fost obținut certificatul de urbanism și s-a 
materializat expertizarea în vederea realizării ulterioare a fazei de proiectare și a fazei de 
execuție a lucrărilor. 

 Am participat în perioada iunie – octombrie 2019 la „Programul de stimulare a înnoirii parcului 
auto național pe anul 2019” în cadrul programului fiind casat un autoturism de serviciu cu o 
durată de utilizare de peste 10 ani și a fost achiziționat din veniturile proprii ale instituției un 
nou autoturism de serviciu cu norma de poluare Euro 6, mai puțin poluant pentru mediul 
înconjurător. 

Doresc să mulțumesc colaboratorilor: instituții publice (Ministerul Sănătății, Instituția 
Prefectului Județul Neamț, Consiliul Județean Neamț, Casa de Asigurări de Sănătate Neamț, unitățile 
sanitare din subordine, Colegiul Medicilor, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 
Asistenților Medicali din România, Inspectoratul Școlar, Protecția Copilului, Inspectoratul pentru 
Handicapați, etc.) și societății civile (Fundația de Îngrijiri Comunitare Crizantema Piatra Neamț, ARAS 
Neamț, Crucea Roșie, etc.). 

Detalii suplimentare privind activitatea noastră găsiți pe pagina www.sant.ro. 

Cu deosebită considerație, 

Ing. chim. Anca Brîndușa Movilă 
Director Executiv  

Direcția de Sănătate Publică Neamț 
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Direcția de Sănătate Publică Neamț 

Direcția de Sănătate Publică Neamț este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate 
juridică, subordonat Ministerului Sănătății, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivelul 
județului Neamț. 

VIZIUNE 

Oameni sănătoși în comunități sănătoase! 

MISIUNE 

Protejarea sănătății publice, prevenirea bolilor și promovarea unui stil de viață sănătos 

 

VALORI 

• Respectarea dreptului la sănătate. 

• Ocrotirea sănătății populației. 

• Calitate și siguranță a actului medical. 

• Creșterea rolului serviciilor medicale preventive. 

• Asigurarea accesibilității la servicii. 

• Respectarea dreptului la libera alegere și a egalității de șanse. 

• Aprecierea competentelor profesionale și încurajarea dezvoltării lor. 

• Transparența decizională. 
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ECHIPA 

Echipa managerială 

• ing. chim. Anca Brîndușa Movilă – Director Executiv 

• ec. Constantin Oprea – Director Executiv Adjunct Economic 

Medici 

• dr. Mirela Grădinaru - medic primar epidemiologie, șef Departament Supraveghere în 
Sănătate Publică 

• dr. Adelina Roxana Catalina Pipirigeanu – medic primar epidemiologie, șef Compartiment de 
Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile 

• dr. Elena Șerban – medic primar igienă, șef Compartiment de evaluare a factorilor de risc din 
mediul de viață și muncă 

• dr. Daniela Florina Marcoci – medic primar epidemiologie, șef Compartiment de Evaluare și 
promovare a Sănătății 

• dr. Anișoara Chirilă – medic primar microbiologie, Laborator de diagnostic și investigare în 
sănătate publică – Diagnostic microbiologic 

• dr. Elena Mucilenița – medic primar epidemiologie, Compartiment de Supraveghere 
epidemiologică și control boli transmisibile - Compartiment supraveghere epidemiologică și 
alertă epidemiologică 

• dr. Cătălin Herghelegiu – medic primar epidemiologie, Compartiment de Supraveghere 
epidemiologică și control boli transmisibile - Programul Național de Imunizare 

• dr. Carmen Dumitreasa – medic primar medicină generală, Compartiment de Evaluare și 
Promovare a Sănătății – Programe de Promovare a Sănătății 

• dr. Emanuel Nazaretian – medic primar medicină generală, Compartiment de Evaluare și 
Promovare a Sănătății – Programe de Promovare a Sănătății 

• dr. Daniela Croitoru – medic primar igienă, Compartiment de Evaluare și Promovare a 
Sănătății –Supraveghere boli netransmisibile 

• dr. Dumitru-Daniel Boca – medic specialist igienă, Compartimentul de evaluare a factorilor 
de risc din mediul de viață și muncă –Igiena Mediului 

• dr. Luminița Nicoleta Pricop – medic rezident anul IV, Compartimentul de evaluare a factorilor 
de risc din mediul de viață și muncă - Medicina Muncii 

• dr. Oana-Maria Albu – medic primar medicina muncii – inspector superior, Compartimentul 
Asistență Medicală și Programe de Sănătate Publică, încetat raport de serviciu la 31.12.2019 

• dr. Dan Dorin Morenciu – medic primar medicină generală, medic specialist medicina muncii, 
inspector superior, Compartiment Inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață 
și muncă – raport de serviciu suspendat 
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Figură 1 Organigrama Direcției de Sănătate Publică Neamț 
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ACTIVITATE 2019 

OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE 

I. Îmbunătățirea permanentă a stării de sănătate a populației și accesul echitabil la servicii de 
sănătate pentru toate categoriile de populație 

Obiective specifice: 

I.1. Dezvoltarea capacitații de reacție rapida la amenințările la adresa sănătății 

Activități: 

- Coordonarea acțiunilor de limitare a efectelor apărute în urma dezastrelor, calamităților și 
epidemiilor în domeniul de competență. 

- Organizarea, coordonarea și pregătirea rețelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea 
Ministerului Sănătății. 

- Coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele pentru situații de 
urgență și cu alte structuri ale Ministerului Sănătății. 

I.2. Reducerea impactului asupra sănătății publice a bolilor transmisibile cu impact major (HIV, Tuberculoza, 
infecții cu transmitere sexuala, infecții nosocomiale), precum și al bolilor cronice; focalizarea acțiunilor 
preventive și de asigurare de servicii de bază către populațiile aflate la risc crescut 

Activități: 

- Evaluarea anuală a rezultatelor activității și propunerea de strategii pentru ameliorarea stării 
de sănătate a populației din județul Neamț. 

- Analiza periodică a stării de sănătate a populației din teritoriul arondat, în scopul identificării 
principalelor probleme de sănătate publică, și alocarea prioritară a resurselor de care dispune 
pentru intervențiile cu cea mai mare eficiență în ameliorarea stării de sănătate. 

- Evaluarea anuală a rezultatelor activității în domeniul medical și adaptarea strategiilor de 
intervenție pentru ameliorarea stării de sănătate a populației din județul Neamț. 

- Coordonarea elaborării raportului anual asupra stării de sănătate a comunității la nivel 
județean. 

- Informarea Ministerului Sănătății și autorităților administrației publice locale asupra stării de 
sănătate a populației și asupra concluziilor care rezultă din evaluare. 

- Coordonarea și controlul implementării și realizării programelor naționale de sănătate, care 
se derulează în teritoriul arondat. 

- Elaborarea și coordonarea implementării programelor locale de sănătate în concordanță cu 
prioritățile de sănătate publică identificate la nivel local. 

- Organizarea și coordonarea asistenței medicale materno-infantilă. 
- Organizarea activității de identificare și soluționare a problemelor de sănătate publică apărute 

în rândul persoanelor aparținând grupurilor defavorizate. 
- Colaborarea cu autoritățile administrației publice centrale și locale în vederea îndeplinirii 

atribuțiilor ce revin instituției. 
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I.3. Controlul factorilor de risc din mediul de viață și munca, în acord cu reglementările europene și naționale 
și scăderea impactului acestora, prin monitorizare și dezvoltarea de intervenții specifice de sănătate 
publică, bazate pe rezultatele monitorizării 

Activități: 

- Coordonarea activității de control în sănătatea publică la nivel local și înaintarea spre 
aprobare Ministerului Sănătății a listei personalului împuternicit pentru desfășurarea acestei 
activități. 

- Coordonarea activității de evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și muncă și 
promovarea sănătății, desfășurate la nivel teritorial. 

- Stabilirea procedurilor de informare a opiniei publice cu privire la rezultatele activităților de 
control în sănătatea publică și în alte situații cu risc pentru populație. 

- Emiterea de avize și autorizații sanitare și autorizații de liberă practică, în conformitate cu 
prevederile legislației în vigoare. 

II. Dezvoltarea sistemului calității actului medical și a siguranței pacientului 

Obiective specifice: 

II.1. Îmbunătățirea activității medicale din unitățile sanitare 

Activități: 

- Desemnarea reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Neamț în consiliile consultative 
ale spitalelor publice, conform prevederilor legale în vigoare. 

- Transmiterea către Ministerul Sănătății de propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea 
activității managerilor de spital, în cazul constatării nerealizărilor indicatorilor prevăzuți în 
contractul de management. 

- Evaluarea necesarului de resurse umane de la nivelul asistenței medicale în funcție de nevoile 
comunitare identificate prin acțiuni specifice și emiterea de recomandări în acest sens. 

- Controlul respectării normativelor de personal ale instituțiilor publice din subordine. 
- Transmiterea către Ministerul Sănătății de propuneri privind reorganizarea, schimbarea 

sediului și a denumirii unităților sanitare publice. 
- Coordonarea activității de control în unitățile sanitare cu paturi. 
- Coordonarea activității de audit public intern exercitat la nivelul spitalelor aflate în subordine, 

conform legii. 
- Desemnarea coordonatorului activității de audit intern, auditorul cu cel mai înalt grad 

profesional, pentru unitățile sanitare din subordine. 
- Supravegherea și controlul aplicării legislației de către unitățile sanitare cu paturi, colaborând 

în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar la nivel local, cu 
autoritățile publice locale și cu alte instituții abilitate. 

- Coordonarea activității de organizare a rețelei unităților sanitare publice din teritoriu în 
vederea asigurării eficienței și calității actului medical, cu aprobarea Ministerului Sănătății. 

- Coordonarea activității de organizare și evaluare a activității cabinetelor medicale, medico-
dentare, de îngrijiri de sănătate, a laboratoarelor și activităților conexe actului medical, 
indiferent de forma de organizare, precum și a unităților sanitare din subordine. 
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- Asigură coordonarea și integrarea serviciilor de îngrijire la domiciliu și a serviciilor furnizate la 
nivel comunitar. 

- Coordonarea activității de evaluare, organizare și monitorizare a serviciilor medicale furnizate 
în cadrul rețelei de asistență medicală primară, al rețelei ambulatorii de specialitate, al rețelei 
de asistență spitalicească, precum și al rețelei de asistență medicală comunitară și 
recuperatorie. 

II.2. Creșterea competențelor profesionale ale personalului medical din unitățile sanitare 

Activități specifice: 

- Controlul respectării programelor de instruire practică a elevilor și studenților din unitățile de 
învățământ care pregătesc asistenți medicali și moașe, desfășurate în unitățile sanitare, în 
colaborare cu directorul de îngrijiri/asistentul-șef și cu reprezentantul inspectoratului școlar 
județean. 

- Desemnarea participanților în comisiile de examinare pentru examene și concursuri. 
- Desemnarea participanților la selecția asistenților medicali, comunitari, moașelor, 

infirmierelor, precum și a membrilor în comisiile de examene și concursuri de ocupare a 
posturilor vacante pentru aceste categorii de personal. 

- Desemnarea participanților la activitățile profesionale și la manifestările organizate de 
Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România. 

- Colaborarea cu organizațiile profesionale, sindicale și organizațiile neguvernamentale în 
proiecte ce privesc activitatea asistenților medicali. 

- Coordonarea activității de informarea a personalului medical în legătură cu normele de etică 
profesională și deontologie medicală și informarea pacienților cu privire la drepturile și 
îndatoririle acestora. 

III. Dezvoltarea unui sistem de alocare a resurselor în sănătate bazat pe criterii de transparență, 
calitate și evidențe medicale 

Obiective specifice: 

III.1. Elaborarea și executarea unui buget de venituri și cheltuieli bine dimensionat și echilibrat pentru instituție, 
pe baza unei bune gestiuni financiare 

Activități specifice: 

- În calitate de ordonator secundar de credite, aprobarea angajării, lichidării și ordonanțării 
cheltuielilor în condițiile legii. 

- Coordonarea fundamentării finanțării și transmiterea către Ministerul Sănătății de propuneri 
privind alocarea resurselor necesare desfășurării activității. 
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III.2. Respectarea disciplinei financiare și bugetare la nivelul direcției de sănătate publică și controlul acesteia 
la nivelul unităților din subordine 

Activități specifice: 

- Acțiuni tematice de audit și control a respectării disciplinei financiare și bugetare la unitățile 
din subordine, raportând Ministerului Sănătății rezultatele. 

- Urmărirea execuției indicatorilor financiari din bugetul propriu și urmărirea executării 
acestora, asigurarea efectuării plaților în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului 
finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și 
organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările 
ulterioare. 

IV. Creșterea capacității administrative a Direcției de Sănătate Publică Neamț 

Obiective specifice: 

IV.1. Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului din subordine 

Activități specifice: 

- Promovarea principiului învățării continue în rândul angajaților. 
- Definirea clară a cunoștințelor și deprinderilor necesare pentru fiecare loc de muncă. 
- Analiza necesităților de formare profesională pentru fiecare angajat în funcție de atribuțiile 

din fisa postului, precum și de strategia de dezvoltare a instituției. 
- Identificarea modalității optime de satisfacere a necesităților de pregătire profesională. 
- Dezvoltarea capacității interne de pregătire, complementara formelor de pregătire externe 

entității publice. 

IV.2. Aplicarea principiilor de eficiență, eficacitate și economice în gestionarea mijloacelor financiare și a 
resurselor umane ale instituției 

Activități specifice: 

- Supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor activităților și 
îndeplinirea de către personalul de conducere a obligației de a acționa atât preventiv, cât și 
corectiv, prompt și responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalității și regularității 
în efectuarea unor operațiuni sau în realizarea unor activități în mod neeconomic, ineficace 
sau ineficient. 

- Programarea realista a Obiectivelor în concordanță cu politicile de sănătate cuprinse în 
programul de guvernare. 

- Delimitarea clara a competentelor atât la nivelul fiecărui departament, cât și în cadrul 
departamentelor, astfel încât persoanele să își cunoască exact responsabilitățile și limitele de 
competenta. 

- Crearea unui climat organizațional favorabil colaborării și susținerii reciproce, încurajarea 
muncii în echipa și evaluarea judicioasă a performanțelor profesionale. 

- Realizarea de proceduri operaționale, urmărindu-se utilizarea lor. 



 

14 

IV.3. Creșterea colaborării instituționale 

Activități specifice: 

- Conlucrarea tuturor compartimentelor la planificarea activităților în vederea asigurării unei 
continuități în verificarea cu laboratorul a parametrilor ce se impun în cadrul supravegherii, 
monitorizărilor, alertelor rapide, suspiciunilor sesizărilor sau a situațiilor epidemiologice 
deosebite. 

- Standardizarea colaborării cu Ministerul Sănătății, Instituția prefectului județul Neamț, 
Consiliul Județean, Casa de Asigurări de Sănătate Neamț, unitățile sanitare din subordine, 
Colegiul Medicilor, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali 
din România, Inspectoratul Școlar, Protecția Copilului, Inspectoratul pentru Handicapați. 

- Dezvoltarea colaborării cu societatea civila (DSP colaborează cu Fundația de Îngrijiri 
Comunitare Crizantema Piatra Neamț, ARAS Neamț, Crucea Roșie). 

- Organizarea de întâlniri periodice cu autoritățile județene și locale cu rol decizional, în 
organizarea și administrarea unităților sanitare. 

- Participarea la întruniri cu tematică supravegherea stării de sănătate cu furnizorii de servicii 
medicale din județ pentru stabilirea unor direcții de acțiune comune. 

- Încheierea de parteneriate cu toate instituțiile implicate sau interesate în gestionarea și 
efectuarea actului medical, precum și în susținerea intervențiilor din domeniul sănătății 
publice. 
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COMPARTIMENTUL DE SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICĂ ȘI CONTROL AL 
BOLILOR TRANSMISIBILE 

Structura 
• Supraveghere epidemiologică și alertă epidemiologică 

• Program Național de Imunizare 

• Infecții nosocomiale și boli transmisibile prioritare, HIV, TBC, ITS 

• Statistică boli transmisibile 

• Produse antiepidemice 

Echipa 
• 4 medici primari epidemiologie 

• 8 asistenți medicali igienă 

COMPARTIMENTUL DE SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICĂ ȘI CONTROL AL BOLILOR 
TRANSMISIBILE coordonează și derulează la nivelul județului Neamț activitățile specifice din cadrul 
programelor naționale și teritoriale de sănătate publică din domeniul bolilor transmisibile, în vederea 
realizării obiectivelor angajate prin programele și strategiile naționale și locale. 

Programul național de imunizare 
Obiectiv 

Protejarea sănătății populației împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare 

Activități specifice 

Pentru realizarea acestui obiectiv s-au realizat următoarele activități: 
1. preluarea și transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central, depozitarea și distribuția 

vaccinurilor către furnizorii de servicii medicale prin distribuirea a unui număr de 93.764 doze 
de vaccinuri distribuite; 

2. supervizarea lunara a realizării catagrafiilor, estimarea cantităților de vaccinuri necesare 
pentru imunizarea copiilor și utilizarea cu eficiență a vaccinurilor solicitate și repartizate 
pentru 240 furnizori de servicii medicale 

3. 82.828 doze de vaccin administrate la diferitele grupe de vârsta si asigurarea instruirii 
personalului medical vaccinator trimestrial și ori de câte ori este nevoie, cu privire la modul 
de realizare și raportare a vaccinărilor - 12 acțiuni generale: 

Vaccinări la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare Doze administrate 

Hep B pediatric 2.967 

BCG 2.992 

DTPa-VPI-Hib-HB  9.255 

DTPa - VPI 3.232 

RRO  7.971 

Pneumococic conjugat 8.969 

DTPa 4.630 
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Vaccinari la grupele populaționale la risc Doze administrate 

VTA gravide 412 

Gripal 42.400 

4. verificarea condițiilor de păstrare a vaccinurilor și a modului de administrare a acestora în 
condiții de siguranță maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, înregistrarea și 
raportarea vaccinărilor - 240 verificări 

5. identificarea comunităților cu acoperire vaccinală suboptimală, dispunerea și organizarea de 
campanii suplimentare de vaccinare pentru recuperarea restanțierilor, prin intermediul 
medicilor de familie cu sprijinul asistenților comunitari și al mediatorilor sanitari: 
- implementarea planului de masuri privind limitarea epidemiei de rujeola din Romania;  
- acțiune de vaccinare a restanțierilor in comuna Vânători - Neamț, comunitate rromi in 

trimestrul II; 
6. asigurarea funcționării sistemului de supraveghere a reacțiilor adverse postvaccinale 

indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate prin anchetarea unui număr de 10 
suspiciuni de reacții adverse postvaccinale din care 4 s-au infirmat; 

7. realizarea a doua anchete de estimare a acoperirii vaccinale: 
- in luna februarie 2019 la vârstele de 18 luni (născuți iulie 2017), 5 ani ROR (născuți 2013) 

si 14 ani dT (născuți 2004);  
- in luna august 2019 la vârstele de 12 luni (născuți iulie 2018) si 24 luni (născuți iulie 2017); 

Acoperirea vaccinală la copiii de 18 luni – născuți în luna iulie 2017 a fost următoarea:  
- acoperirea vaccinală la vaccinarea cu BCG = 94.82 %  
- acoperirea vaccinală la vaccinarea antihepatitică B = 82.52 % 
- acoperirea vaccinală la vaccinarea cu DTPa = 77.99 % 
- acoperirea vaccinală la vaccinarea antipoliomielitică = 77.99 % 
- acoperirea vaccinală la vaccinarea anti-Haemophilus influentzae B = 77.99 % 
- acoperirea vaccinală la vaccinarea cu ROR = 82.20 % 

Acoperirea vaccinală la: 
- cohortă de născuți din anul 2013 la vaccinarea ROR = 72.52 % 
- cohorta de născuți din anul 2004 la vaccinarea dT = 27.17 %  

Acoperirea vaccinală la copiii de 12 luni – născuți în luna iulie 2018 a fost următoarea:  
- acoperirea vaccinală la vaccinarea cu BCG = 93.52 %  
- acoperirea vaccinală la vaccinarea antihepatitică B = 86.35 % 
- acoperirea vaccinală la vaccinarea cu DTPa = 77.13 % 
- acoperirea vaccinală la vaccinarea antipoliomielitică =77.13 % 
- acoperirea vaccinală la vaccinarea anti-Haemophilus influentzae B = 77.13 % 
- acoperirea vaccinală la vaccinarea cu ROR = 73,72 % 
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Acoperirea vaccinală la copiii de 24 luni – născuți în luna iulie 2017 a fost următoarea:  
- acoperirea vaccinală la vaccinarea cu BCG = 96.72 %  
- acoperirea vaccinală la vaccinarea antihepatitică B = 86.56 % 
- acoperirea vaccinală la vaccinarea cu DTPa = 82.30 % 
- acoperirea vaccinală la vaccinarea antipoliomielitică = 82.30 % 
- acoperirea vaccinală la vaccinarea anti-Haemophilus influentzae B = 82.30 % 
- acoperirea vaccinală la vaccinarea cu ROR = 88.20 % 

8. participarea la realizarea de studii de seroprevalență organizate de INSP – nu a fost cazul; 
9. raportarea datelor privind programul național de imunizări: 93 de raportări efectuate; 
10. participarea la sesiuni de instruire organizate de CNSCBT și/sau CRSP – nu a fost cazul; 
11. implementarea modificărilor si completărilor din calendarul de vaccinare prin scrisori 

metodologice si întâlniri directe – 12 acțiuni generale; 
12. centralizarea, verificarea și raportarea deconturilor efectuate de către medicii de familie 

pentru plata vaccinărilor conform RENV – 12 acțiuni; 
13. organizarea evidenței nominale a beneficiarilor programelor naționale de sănătate publică pe 

bază de CNP- 12 acțiuni; 
14. încheierea de contracte si acte adiționale pentru furnizarea si decontarea imunizărilor- 240 

furnizori; 
15. asigurarea lanțului frig pentru vaccinuri-monitorizare zilnica, lunara si service permanent la 

nivelul DSP Neamț. 

Programul de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare 
Scopul programului 

Protejarea sănătății populației împotriva principalelor boli transmisibile 

Obiectiv 

Menținerea sub control a incidenței bolilor transmisibile prioritare, în conformitate cu legislația 
în vigoare, cu țintele europene și ale Organizației Mondiale a Sănătății 

Activități specifice 

1. supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare (culegerea, 
validarea, analiza, interpretarea și raportarea datelor epidemiologice în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr. 589/2007, OMS nr. 1466/2008) și metodologiile specifice de 
supraveghere avizate de DSPCSP din MS: 
- 810 fișe unice de boală raportate conform HGR 1466/2008; 
- 720 fise de supraveghere privind diferitele boli transmisibile de importanta in sănătatea 

publica 
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Nr. 
crt. 

Boala Clasificare Nr. Fise 
clasificate in RG 

Masuri dispuse 

1 HVA CONFIRMAT 16 Supraveghere contacti 

PROBABIL  Dezinfecție domiciliu 

POSIBIL  Ancheta epidemiologica 

INFIRMAT 1 Vaccinare  

2 HVB CONFIRMAT 4 Ancheta epidemiologica 

PROBABIL   

POSIBIL   

INFIRMAT   

3 HVC CONFIRMAT 2 Ancheta epidemiologica 

PROBABIL   

POSIBIL   

INFIRMAT   

4 ALTE HEPATITE NABC CONFIRMAT   

PROBABIL   

POSIBIL 1  

INFIRMAT   

5 SALMONELOZA CONFIRMAT 42 Supraveghere contacti 

PROBABIL   

POSIBIL  Ancheta epidemiologica 

INFIRMAT  Recoltare coproculturi 

6 LEPTOSPIROZA CONFIRMAT 66 Ancheta epidemiologica 

PROBABIL   

POSIBIL  Educație sanitara 

INFIRMAT 10  

7 RUBEOLA CONFIRMAT  Ancheta epidemiologica 

PROBABIL  Vaccinare 

POSIBIL 2 Dezinfecție colectivități 

INFIRMAT 12  
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Nr. 
crt. 

Boala Clasificare Nr. Fise 
clasificate in RG 

Masuri dispuse 

8 RUJEOLA CONFIRMAT 267 Ancheta epidemiologica 

PROBABIL 132 Dezinfecție colectivități  

POSIBIL 70 Vaccinare 

INFIRMAT 41  

9 SCARLATINA CONFIRMAT 71 Supraveghere contacti recoltări probe (857 exsudate faringiene 
cu 187 izolări de Streptococ grup A), chimioprofilaxie 

PROBABIL  Dezinfecție domiciliu si colectivități 30 

POSIBIL 1 Ancheta epidemiologica 

INFIRMAT 3  

10 INFECTIA URLIANA CONFIRMAT  Ancheta epidemiologica 

PROBABIL  Supraveghere contacti 

POSIBIL 2  

INFIRMAT   

11 BOALA LYME CONFIRMAT 24 Ancheta epidemiologica 

PROBABIL   

POSIBIL   

INFIRMAT 22  

12 MCSE CONFIRMAT 1 Ancheta epidemiologica 

PROBABIL  CHIMIOPROFILAXIE 

POSIBIL 1 LA CONTACTI 

INFIRMAT 0  

13 ENCEFALITA INF PRIMARA CONFIRMAT  Ancheta epidemiologica 

PROBABIL 3  

INFIRMAT   

14 MLC CONFIRMAT  Ancheta epidemiologica 

PROBABIL   

POSIBIL 11  

INFIRMAT   

15 MENINGITE BACTERIENE CONFIRMAT 6 Ancheta epidemiologica 

PROBABIL 0  

POSIBIL   

INFIRMAT 3  
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Nr. 
crt. 

Boala Clasificare Nr. Fise 
clasificate in RG 

Masuri dispuse 

16 RAPI CONFIRMAT 6 Ancheta epidemiologica 

PROBABIL   

POSIBIL   

INFIRMAT 4  

17 Encefelite transmise prin vectori WEST NILE CONFIRMAT  Ancheta epidemiologica 

PROBABIL   

POSIBIL   

INFIRMAT 7  

18 SIFILIS RECENT CONFIRMAT 6  

PROBABIL   

POSIBIL   

INFIRMAT   

19 INFECTII GONOCOCICE CONFIRMAT 2  

PROBABIL   

POSIBIL   

INFIRMAT   

20 PAF CONFIRMAT  Ancheta epidemiologica 

PROBABIL   

POSIBIL 3  

INFIRMAT   

22 INFECTIE CU HANTAVIRUS CONFIRMAT 2 Ancheta epidemiologica 

PROBABIL   

POSIBIL  Educație sanitara 

INFIRMAT 10  

23 CANPHYLOBACTERIOZA CONFIRMAT 24  

PROBABIL   

POSIBIL   

INFIRMAT   

24 TETANOS CONFIRMAT   

PROBABIL   

POSIBIL   

INFIRMAT 1 Ancheta epidemiologica 
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Nr. 
crt. 

Boala Clasificare Nr. Fise 
clasificate in RG 

Masuri dispuse 

27 SHIGELLA  CONFIRMAT 3 Ancheta epidemiologica 
Supraveghere contacti 
Recoltare coproculturi 

PROBABIL  

POSIBIL  

INFIRMAT  

28 PERTUSSIS CONFIRMAT  Ancheta epidemiologica 

 
PROBABIL  

POSIBIL 1 

INFIRMAT 1 

29 SRC CONFIRMAT 1  

PROBABIL  Ancheta epidemiologica 

POSIBIL  

INFIRMAT  

30 INFECTII PNEUMOCOCICE CONFIRMAT 5  

PROBABIL  Ancheta epidemiologica 

POSIBIL  

INFIRMAT  

31 DENGA CONFIRMAT 1  

PROBABIL   

POSIBIL   

INFIRMAT  Ancheta epidemiologica 

32 EHEC CONFIRMAT 1 Ancheta epidemiologica 

PROBABIL   

POSIBIL   

INFIRMAT   

33 BOTULISM CONFIRMAT 1 Ancheta epidemiologica 

PROBABIL   

POSIBIL   

INFIRMAT   
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2. realizarea vaccinării grupelor la risc de îmbolnăvire/de transmitere a unor boli transmisibile 
(vaccinare antirubeolică în vederea prevenirii transmiterii nosocomiale a infecției rubeolice 
de la nou-născutul cu sindrom rubeolic congenital, antitifoidică, antidizenterică, 
antihepatitică A/B, antirujeolică, etc.) – 40 doze antihepatitic A, 0 doze vaccin antihepatitic B, 
36 de vaccinări antirujeolice in focar. 

3. supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate publică locală, sub 
coordonarea structurilor de specialitate din centrele regionale de sănătate publică, inclusiv 
imunizări în situații epidemiologice deosebite- boala Lyme, Hantaviroza, tetanos, infectie 
West Nile, SHU. 
- În cursul trimestrului I 2019 au fost 2 suspiciuni de Hantaviroza, din care 0 cazuri 

confirmate si 2 cazuri au fost infirmate. La toate cazurile suspicionate s-a făcut ancheta 
epidemiologia, educație sanitara. 

- În cursul trimestrului II 2019 au fost 2 suspiciuni de Hantaviroza, din care 0 cazuri 
confirmate si 2 cazuri au fost infirmate. La toate cazurile suspicionate s-a făcut ancheta 
epidemiologia, educație sanitară. 

- Trim. III-S-au anchetat, investigat 7 cazuri de suspiciune de Hantaviroza din care 2 cazuri 
confirmate si 5 cazuri s-au infirmat. La toate cazurile suspicionate s-a făcut ancheta 
epidemiologia, educație sanitara. 

- Trim. IV-S-au anchetat, investigat 1 caz de suspiciune de Hantaviroza ce s-a infirmat. 
4. instituirea și aplicarea măsurilor de prevenire și control a focarului de boală transmisibilă 

(depistarea, tratamentul profilactic și/sau vaccinarea contacților, notificare și raportare, 
dezinfecție, dezinsecție, deratizare, anchetă epidemiologică, recoltări probe, etc.), în 
colaborare cu rețeaua de asistență primară, și după caz, în colaborare cu CNSCBT sau 
structurile de specialitate din CRSP: 
- Nr focare noi/ an =16 

1) Focar Rujeola Grădinița nr. 12 piatra Neamț- 5 cazuri, 3 cazuri confirmate cu 
laboratorul, forme ușoare, contacții au fost supravegheați, a fost recomandata 
vaccinarea ROR pentru contactii nevaccinați cat si pentru cei care nu au schema 
completa 

2) Focar Rujeola Școala nr. 3 Piatra Neamț - 23 cazuri,3 cazuri confirmate cu 
laboratorul, forme ușoare, contactii au fost supravegheați, a fost recomandata 
vaccinarea ROR pentru contactii nevaccinați cat si pentru cei care nu au schema 
completa 

3) Focar Rujeola Școala nr. 8 Piatra Neamț -6 cazuri 
4) Focar Rujeola sat Ivaneș  Neamt-3 cazuri 
5) Focar Rotavirus, Creșa Andreea Piatra Neamt-6 cazuri 
6) Hepatita A Vanatori,3 cazuri, DDD, AE, 43de vaccinări 
7) Obs TIA, Fundație Săvinești Neamț, 9 cazuri, AE, recoltări probe alimente, sanitație, 

apa, exsudate, coproculturi, suspendare activitate 
8) Enterocolita, tabăra Durau, 6 cazuri, AE, teste sanitație, probe alimente 
9) Gastroenterocolita acuta, pensiunea Braniște, com. Vânători, 10 cazuri 
10) Rujeola, Cărpiniș, com Raucesti,43 de cazuri, acțiuni de informare părinți, 

catagrafiere contacti, 25 de vaccinări ROR 
11) Rujeola, Vânători, Neamț, 11cazuri, acțiuni de informare părinți, catagrafiere 

contacti, verificare antecedente ROR 
12) Rujeola, Brusturi, Neamț, 10cazuri, acțiuni de informare părinți, catagrafiere 

contacti, verificare antecedente ROR 
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13) Rujeola, Petricani, Neamț, 8cazuri, acțiuni de informare părinți, catagrafiere 
contacti, verificare antecedente ROR 

14) Rujeola, Pipirig, Neamț, 8 cazuri, acțiuni de informare părinți, catagrafiere contacti, 
verificare antecedente ROR 

15) Gastroenterocolita cu rotavirus, Creșa Maratei, Piatra Neamț - 10 cazuri cu 6 teste 
pozitive la rotavirus 

16) Scarlatina, Piatra Neamț, 5 cazuri, recoltări exsudate 53/ 10 pozitive, 
supraveghere, dezinfecții, profilaxie 6 copii 

- Nr. focare in evoluție din anul anterior =1 
1) HVA Gavrilut-3 cazuri, 21 contacti, 9 vaccinați 
2) HVA Covaci-Borca,Sabasa-18 cazuri, 316 contacti,41 vaccinați 

5. asigurarea activității epidemiologice în situații de urgență provocate de calamități naturale 
(inundații, cutremure etc.), în colaborare cu rețeaua de asistență medicală primară și de 
specialitate și cu administrația publică locală, conform practicilor epidemiologice 
- Acțiuni DDD -90 de case, recoltare probe apa in 7 localități 
- Dezinfecții 124 fântâni, 169 vaccinări HAV tip A 

6. desfășurarea de acțiuni speciale de depistare activă și prevenire a bolilor transmisibile în 
comunități la risc, cu colaborarea centrului regional de sănătate publică, după caz; 

7. achiziționează testele și reactivii pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare; conform 
buget da 100% 

8. asigurarea de medicamente, vaccinuri, dezinfectante, materiale sanitare, echipamente de 
protecție necesare pentru intervenția în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau 
situații de risc epidemiologic, prin reîntregirea rezervei antiepidemice – realizat 100% in limita 
bugetului 

9. asigurarea funcționării optime a sistemului de alertă precoce și răspuns rapid -2 alerte 
naționale– realizat 100%; 

10. participare la realizarea de studii organizate de INSP prin CNSCBT și/sau CRSP – nu a fost cazul; 
11. asigurarea schimbului de informații specifice și colaborare interjudețeană în probleme de 

epidemiologie – realizat 100%; 
12. organizarea și participarea la derularea unor activități antiepidemice solicitate de CNSCBT sau 

dispuse de către MS-DSPCSP: alerta USPII polio prelungita 

Programul de supraveghere și control al infecției HIV 
Obiective 

Menținerea incidenței infecției HIV la nivel scăzut –18 cazuri nou depistate; 

Reducerea transmiterii verticale a infecției HIV – nu au fost cazuri de transmitere verticală. 

Activități specifice 

1. analiza și transmiterea către Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" a 
indicatorilor subprogramului împreună cu rezultatele analizei derulării subprogramului 
(realizări, dificultăți, propuneri de îmbunătățire) – 4 rapoarte întocmite și raportate; 

2. centralizarea si raportarea către CRSP Iași – 4 acțiuni  
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3. distribuirea către maternități a testelor rapide pentru testarea gravidelor înainte de naștere 
– 3235 teste rapide efectuate; 

4. testare in laboratorul DSP -3198 teste Elisa si 642 teste rapide 
5. asigurarea testării HIV pentru depistarea infecției HIV/SIDA în populație, în grupele de risc, la 

alte categorii și în scop diagnostic conform metodologiei: 4675 teste rapide,106 teste Elisa; 
6. monitorizarea lunara a testărilor HIV in laboratoarele din județ, centralizare si raportare- 12 

acțiuni 
7. colectare, validare., transmitere fise de declarare cazuri noi -18 

Programul de supraveghere și control al tuberculozei 
Obiectiv 

Menținerea tendinței actuale de scădere a incidenței prin tuberculoză 

Activități specifice 

1. monitorizarea acțiunilor spitalelor/secțiilor de specialitate și dispensarelor de 
pneumoftiziologie  

2. efectuarea în colaborare cu activitățile din cadrul subprogramului de prevenire și control al 
infecției cu HIV a testării HIV pentru pacienții suspecți/confirmați cu tuberculoză; 

3. coordonarea investigației epidemiologice în focarele cu minim 3 cazuri –nu a fost cazul 
4. raportarea către INSP - CNSCBT a focarelor cu minim 3 cazuri: 0 raportare; 
5. colaborarea cu rețeaua de pneumoftiziologie la instruirea personalului medical pentru 

aplicarea prevederilor programului; 
6. monitorizarea la nivel județean derularea programului, în colaborare cu medicul coordonator 

județean TB- 12 acțiuni 
7. asigurarea împreună cu coordonatorul tehnic județean a repartiției fondurilor alocate 

programului, pentru unitățile sanitare de pneumoftiziologie din județ.-12 acțiuni 
8. număr persoane examinate pentru depistarea cazurilor de infecție/îmbolnăvire de 

tuberculoză (suspecți, simptomatici, contacti, grupuri cu risc crescut) – 12576 persoane 
examinate 

9. numărul de persoane la care s-a inițiat chimioprofilaxia – 356 
10. număr de anchete epidemiologice efectuate – 368  
11. 86 acțiuni DDD în focare (locuințe și colectivități). 
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Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și 
monitorizare a utilizării antibioticelor și a antibioticorezistenței 
Obiectiv 

Creșterea calității serviciilor medicale în unitățile sanitare cu paturi prin reducerea riscului la 
infecție nosocomială 

Activități specifice 

1. monitorizarea, centralizarea și analizarea datelor de supraveghere a infecțiilor nosocomiale 
la nivel local din unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Sănătății și rețeaua Autorităților 
Administrației Publice Locale, conform ordinului MSP nr. 1101/2016, ordinului MSP nr. 
1466/2008 și ordinului MS 1078/2010 și transmiterea bazei de date către CRSP Iași conform 
metodologiei specifice - 25 activități; 

2. participarea la implementarea, derularea și evaluarea activităților specifice serviciilor 
spitalicești pentru realizarea programelor naționale conform cu metodologiile specifice: 12 
acțiuni; 

3. asigurarea instruirii profesionale a cadrelor medicale în vederea creșterii eficienței activității 
de supraveghere și control a infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare cu paturi: 7 acțiuni 

4. acordarea de asistență de specialitate unităților sanitare, din sectorul public și privat, în 
vederea implementării măsurilor specifice pentru prevenirea și controlul infecțiilor 
nosocomiale: 14 acțiuni; 

5. colaborarea cu autoritățile administrației publice locale pentru implementarea planurilor de 
măsuri specifice pentru prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale, a rezistenței 
microbiene și a eficientizării consumului de antibiotice: 2 acțiuni; 

6. implementarea noii metodologii de supraveghere si control a IN cu clostridium difficile si a 
screeningului privind circulația germenilor multidrog rezistenți acțiuni: 5; 

7. anchetarea si luarea de masuri in focare cu mai mult de 2 cazuri 2 acțiuni; 
8. număr total de cazuri IAAM depistate –364, din care: 

- Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț -137 (0,38 % de externați) 
- Spitalul Municipal de Urgență Roman – 163 (0,65 % de externați) 
- Spitalul Orășenesc Târgu Neamț - 36 (0,40 % de externați) 
- Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman –7 (0,88 % de externați) 
- Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani – 20 (0,41 % de externați) 
- Spitalul Orășenesc Bicaz - 0 

o In Spitalul Județean de Urgenta Piatra Neamț au fost înregistrate 137 IAAM si 
anume: 

 4 IAAM în secția Pediatrie 
 5 IAAM în secția Nou Născuți 
 11 IAAM, în secția Chirurgie, 
 7 IAAM în secția A.T.I., 
 5 IAAM în secția Neurochirurgie 
 16 IAAM în secția Urologie  
 89 IAAM în alte secții medicale  

o In Spitalul Municipal de Urgenta Roman au fost înregistrate 163 IAAM si anume: 
 5 IAA M în secția Neonatologie 
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 15 IAAM în secția A.T.I.,  
 3 IAAM în secția Obstetrica Ginecologie 
 33 IAAM, în secția Chirurgie 
 2.I.A.A.M, în secția O.R.L. 
 9 IAAM, în secția Ortopedie 
 10 IAAM în secția Urologi 
 86 IAAM în alte secții medicale 

o In Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Târgu Neamț au fost înregistrate 36 IAAM: 
 1 IAA M în secția Neonatologie 
 1 IAAM în secția Obstetrica Ginecologie 
 2 IAAM, în secția Chirurgie 
 32 IAAM în alte secții medicale 

o Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani: 
 20 IAAM  

o Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman  
 7 IAAM. 

o din totalul de 364 IAAM 274 cazuri au fost ICD-uri asociate majoritatea 
tratamentului cu antibiotice. Aceasta însemnând un procent de 75,27% din 
totalul cazurilor. In 90 cazuri reprezentând 24,73% din totalul cazurilor IAAM au 
fost izolați următorii germeni:  

 Staphilococ coagulazo negativ - 8 cazuri; 
 Staphilococ Aureus - 2 cazuri; 
 Staphilococ Aureus (MRSA) - 4 cazuri; 
 Pseudomonas spp - 8 cazuri; 
 Pseudomonas Aeruginosa - 2 caz; 
 E. Coli - 5cazuri; 
 Enterobacter - 2 cazuri 
 Klebsiella spp - 3 cazuri; 
 Proteus - 1 caz; 
 Proteus Mirabilis - 2 caz; 
 Teophanonas Maltophila - 1 caz; 
 Acinetobacter – 4 cazuri; 
 Streptococus B hemolitic 1 caz; 
 Providencia 1 caz. 

In anul 2019 a fost înregistrat un focar cu 4 cazuri rujeola in secția Pediatrie a Spitalului 
Județean de Urgenta Piatra Neamț si un focar cu 5 cazuri ICD in Spitalul Municipal de Urgenta Roman. 

Alte activități 

1. 103 procese-verbale pentru obținerea autorizației sanitare 
2. 51 procese-verbale pentru vizarea ASF  
3. 52 activități de asistență de sănătate publică 
4. 283 procese-verbale pentru activitatea de supraveghere și control a bolilor transmisibile și 

verificare /distribuire vaccinuri 
5. coordonarea activității DDD in cadrul si în afara programelor de sănătate publică: 570 

dezinfecții, 242dezinsectii, 73 deratizări 
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6. consultanta de specialitate către spitale și terți. 
7. recoltarea probe de salubritate de la centrele de dializă, centre medicale, spitale aflate in 

contract cu DSP Neamț 
8. recoltare probe biologice suspecți si contacti 70. 
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COMPARTIMENTUL DE EVALUARE A FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE 
VIAȚĂ ȘI MUNCĂ 

Structura 

• Igiena mediului 

• Igiena alimentului 

• Igiena colectivităților de copii și tineret 

• Medicina muncii 

• Programe de sănătate în relație cu mediul 

• Statistica 

Echipa 

• 1 medic primar igienă 

• 1 medic specialist igienă 

• 1 medic rezident anul IV medicina muncii 

• 10 asistenți medicali principali igienă 

• 1 asistent medical igienă și sănătate publică 

Supravegherea factorilor de risc din mediul de viață 
Obiectiv 

Protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viață 

Activități specifice 

1. Monitorizarea calității apei potabile 
- A fost întocmită și transmisă „Raportarea calității apei potabile” pe anul 2018 din județul 

Neamț, la INSP București. Pentru anul 2019 raportarea se va face pana pe data de 31 
ianuarie 2020.  

2. Ape analizate: 
- 2013 probe bacteriologice – 5703 determinări bacteriologice 
- 1023 probe bacteriologice monitorizate audit - 2126 determinări bacteriologice 
- 307 probe bacteriologice recoltate în program – 936 determinări bacteriologice 
- 555 probe bacteriologice recoltate cu plata – 2485 determinări bacteriologice 
- 128 probe bacteriologice recoltate la Dializa – 156 determinări bacteriologice 
- 1659 probe chimice – 6896 determinări fizico-chimice 
- 997 probe fizico-chimice monitorizate audit – 1667 determinări fizico-chimice 
- 188 probe fizico-chimice recoltate în program – 1249 determinări fizico- chimice 
- 474 probe fizico-chimice recoltate cu plata – 3980 determinări fizico- chimice 

3. Monitorizarea sistemului de management al deșeurilor medicale - impactul asupra sănătății 
și mediului 
- au fost colectate date privind sistemul de gestionare a deșeurilor medicale la nivel local 

(spitale) și raportate trimestrial către CRSP Iași 
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4. Program de evaluare a calității apei potabile din România furnizată de sistemele de 
aprovizionare mici care deservesc mai puțin de 5.000 persoane 
- Pesticide cu acțiune perturbatoare endocrina DDT si izomeri, dieldrin, gamma – HCH, 

malathion, clordan, erbicide triazinice, ( atrazina, simazina, propazina, triatazina ) si 
parathion. 
S-au recoltat 5 probe de apa din 5 sisteme de aprovizionare mici, din județul Neamț, pe 
anul 2019. Rezultatele au fost raportate la CRSP Cluj 

- Determinarea în laboratoarele CRSP Iași și CRSP Timișoara a bacteriei Legionella 
pneumophila din apa potabilă pentru a evalua nivelul de contaminare. 
Au fost recoltate 4 probe de apa potabilă si au fost analizate la CRSP Iași. Au fost 
raportate la CRSP Cluj. 

- Metale: mangan, fier, arsen, seleniu și stibiu în vederea identificării de ZAP neconforme. 
S-au recoltat 5 probe de apa din 5 sisteme de aprovizionare mici, din județul Neamț, pe 
anul 2019. Rezultatele au fost raportate la CRSP Cluj 

5. Program de comparări interlaboratoare in domeniul calității apei potabile 
- s-au analizat 9 probe de apa. 

6. Monitorizarea intoxicațiilor acute accidentale cu monoxid de carbon, băuturi alcoolice, 
ciuperci, plante, sau alte produse toxice ( droguri /țigări) care nu se încadrează in categoria 
produselor chimice 
- au fost completate fișele de raportare a cazurilor de intoxicații acute cu substanțe 

chimice din județul Neamț pe anul 2019 – 23 cazuri. 
- Raportare trimestrială la CRSP Iași. 

7. Supravegherea calității apei potabile distribuite in sistem centralizat in zonele de 
aprovizionare mari 
- Se culeg datele in vederea întocmirii Raportului privind calitatea apei din zonele de 

aprovizionare mari si se raportează la Institutul National De Sănătate Publică București 
pentru anul 2019, in luna ianuarie 2020.  

8. Evaluarea impactului asupra sănătății a poluanților din aerul ambiant in mediul urban si a 
aerului interior in instituții publice 
- Se completează anexa A si anexa B. 
- Se raportează in luna februarie 2020 la Institutul National de Sănătate Publică București 
- Pentru anul 2018 raportarea s- a făcut in luna februarie 2019,la INSP București. 

9. Screening-ul calității apei de fântână si a apei arteziene de utilizare publică 
- Au fost recoltate 50 de probe de apa ( apa de fântâna si apa arteziana ) si analizate la 

laboratoarele din cadrul DSP Neamț. Au fost raportate la CRSP Iași 
10. Supravegherea produselor cosmetice 

- Prelevarea probelor de produse cosmetice (rujuri, blush-uri, truse fard copii, crème de 
față, creme pentru masaj și anticelulitice) în vederea analizării în laborator. 

- Probe prelevate si trimise la DSP BUZĂU, LABORATORUL DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE 
ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ  

• Eșantionare pentru determinarea acidului benzoic  
- Bioten cremă hidratantă – 50 ml, 2 bucăți (1 probă și 1 contraprobă), 

producător Sarantis France, lot. 05937054, ingredient pe eticheta- sodium 
benzoate; 

• Eșantionare pentru determinarea acidului sorbic 
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- Farmec cremă hidratantă flori de orhidee, 50 ml, 2 bucăți, producător SC 
FARMEC SA, Cluj Napoca, România, lot. 1842, ingredient pe etichetă 
Polysorbate 60; 

• Eșantionare pentru determinarea parabenilor 
- Lipogel anticelulitic – 500 ml, 2 bucăți ( 1 probă și 1 contraprobă), 

producător TIS Farmaceutic SA, București, ingrediente pe etichetă 
methylparaben, propylparaben. 

- Probe prelevate si trimise la CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ, 
LABORATORUL DE TOXICOLOGIE-CHIMIE 

• Pentru determinarea metalelor grele (Pb și Cd) din truse cu farduri produse 
pentru machiaj(farduri de ochi sau obraz, produse aplicate pe buze), categoria de 
utilizatori copii: 

- TRUSĂ FARD COPII „Girls by Steffi”, 1 probă - 2 eșantioane (1 probă și o 
contraprobă), producător China, lot 105561428, prelevată din Magazin 
pentru copii „Noriel”, Piatra Neamț, jud. Neamț. 

- Probe prelevate si trimise la DSP IALOMIȚA, LABORATORUL DE DIAGNOSTIC ȘI 
INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ,  

• Pentru efectuarea determinărilor microbiologice următoarea probă: 
- RUJ SOLID RUBY ROSE- Țara de origine RPC- lot 17J0114- 2 eșantioane (1 

probă și 1 contraprobă) 
- Aceste rezultate au fost raportate la CNMRMC București. 

11. Evaluarea activității bactericide si fungicide a antisepticelor si dezinfectantelor chimice din 
categoria TP1 
- A fost recoltata o proba de produs biocid TP1 Prestisept si raportat la INSP București. 

12. Boli schimbări climatice = 209 cazuri 
13. Gușa prin deficit de iod = 92 cazuri 
14. După studierea documentațiilor tehnice depuse la DSP Neamț au fost emise notificări de 

asistența de specialitate in sănătate publica, a proiectelor de amplasare a Obiectivelor de 
învățământ, socio- culturale, economice, agricole, instalații pentru sisteme centrale pentru 
aprovizionare cu apă, sisteme de colectare a apelor uzate, etc.  
Menționam ca o parte din proiectele depuse au fost pentru obținerea de fonduri europene 
de dezvoltare rurală. 

15. Au fost eliberate 299 notificări asistență de specialitate in sănătate publică si 129 notificări 
privind certificarea conformității la normele de igiena si sănătate publică a obiectivelor deja 
existente, 14 autorizații sanitare de funcționare si 12 vize anuale. 

16. Participarea la comisiile de analiză tehnica a documentațiilor privind amplasarea, 
funcționarea si condițiile de adaptare la normele igienico-sanitare din cadrul Agenției de 
Protecție a Mediului si la Consiliul Județean Neamț in vederea discutării acțiunii de 
implementare a proiecte de protejare a biodiversității si amenajare a lacurilor din județul 
Neamț si cu valorificarea potențialului turistic al acestor zone cu crearea de puncte 
informaționale pentru publicul vizitator. 

17. Participarea la dezbaterile publice privind Planurile Urbanistice Generale ale comunelor cu 
solicitarea punctul de vedere al DSP Neamț. 
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Supravegherea stării de sănătate a copiilor și tinerilor  
Obiectiv 

Evaluarea și supravegherea stării de sănătate a copiilor și tinerilor din colectivități în relație cu 
factorii din mediul de viață și activitate 

Activități specifice 

1. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizica și a stării de sănătate pe baza examenelor medicale 
de bilanț la copiii și tinerii din colectivitățile școlare din mediul urban și rural: 
- centralizarea evaluării nivelului de dezvoltare fizica și a stării de sănătate pe baza 

examenelor medicale de bilanț la copiii și tinerii din colectivitățile școlare din mediul 
urban și rural în anul școlar 2018-2019 pe baza datelor raportate de medicii școlari în 
mediul urban și de la medicii de familie din mediul rural, 

- au fost examinați 8752 de copii din mediul rural ( 6831 armonic dezvoltați și 1891 
dizarmonic dezvoltați) si 10331 de copii din mediul urban (7335 armonic dezvoltați și 
2996 dizarmonic dezvoltați) 

- rezultatele evaluării au fost transmise în iulie 2019la INSP București. 
2. Evaluarea morbidității cronice prin dispensarizare în colectivitățile de copii și tineri: 

- centralizarea morbidității cronice prin dispensarizare în colectivitățile de copii și tineri pe 
grupe de vârsta, anul școlar 2018-2019 pe baza datelor raportate de medicii școlari din 
mediul urban, 

- au fost examinați 54596 de copii și tineri, 
- rezultatele evaluării au fost transmise la INSP București si CRSP Iași in luna iulie 2019. 

3. Supravegherea stării de sănătate a copiilor și adolescenților din colectivități prin efectuarea 
triajului epidemiologic după vacante: 
- triajul epidemiologic al preșcolarilor și școlarilor din județul Neamț a fost centralizat și 

raportat: 
o după vacanța de Crăciun: au fost examinați 54361 copii, din care depistați 904, 
o după vacanta intersemestriala: au fost examinați 51574 copii, din care depistați 

653 
o după vacanța de Paște: au fost examinați 52338 copii, din care depistați 588 
o după vacanța de Vară: au fost examinați 55942 copii, din care depistați 714 
o după minivacanța din noiembrie la preșcolari și clasele I-IV: au fost examinați 

25031 copii, din care depistați 511 
4. Evaluarea riscului pentru sănătate generat de comportamentele nesanogene YRBSS 

(comportamentul alimentar, consum de tutun, alcool, droguri majore, sedentarism, 
agresivitate, sexual): 
- a fost cuprins in studiu Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamț cu un 

număr total de 231 chestionare ( 30 chestionare la clasa a IX-a A, 30 chestionare la clasa 
a IX-a D, 29 chestionare la clasa a X-a D, 30 chestionare la clasa a X-a G, 28 chestionare la 
clasa a XI-a E,30 chestionare la clasa a XI-a F,27 chestionare la clasa a XII-a C si 27 
chestionare la clasa a XII-a D) 

- centralizarea chestionarelor a fost raportata la CRSP Cluj in luna august 2019. 
5. Evaluarea stării de nutriție a copiilor din ciclul primar (COSI) 
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- în studiu au fost incluse 5 unități de învățământ: 2 scoli in mediul urban si 3 scoli din 
mediul rural. S-au efectuat măsurători si au fost completate 284 chestionare la: Școala 
cu clasele I-VIII Nr. 2 Piatra Neamț, Școala Vasile Alecsandri Roman, Școala Trifești 
(Roman), Școala Oniceni (Roman), Școala Piatra Șoimului 

- chestionarele au fost trimise la ISP București  
6. Evaluarea stării de bine a copilului in școală 

- au fost cuprinse in studiu 2 unități de învățăminte din mediul urban: Colegiul Tehnic 
Gheorghe Cartianu Piatra Neamț si Colegiul National Gheorghe Asachi Piatra Neamț 

- au fost aplicate 442 chestionare la elevii din fiecare nivel de învățământ (clasele IX- XII)  
- raportarea a fost făcută la CRSP Cluj in luna septembrie 2019 

7. Evaluarea condițiilor igienico-sanitare in unitățile pentru ocrotirea, educarea si instruirea 
copiilor si tinerilor: scoli si grădinițe 
- in studiu sunt cuprinse 100 unități de învățământ din mediul urban si rural  
- au fost completate 88 fise privind evaluarea condițiilor igienico-sanitare in unitățile 

pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor: scoli si grădinițe  
- raportarea a fost făcută la CRSP Iași in luna iunie 2019 

8. Alte activități: 
- au fost efectuate 20 controale cu laboratorul(aeromicrofloră și spălături suprafețe) în 

următoarele unități de învățământ din județul Neamț: Colegiul National Ghe. Asachi 
Piatra Neamț, la Grădinița cu p p nr.6 Piatra Neamț, la Grădinița Ep. Melchisedec, 
Seminarul Ortodox Roman, SC Agrana Roman, Liceul Franciscan din Roman, la Creșa 
Maratei Piatra Neamț, la Grădinița cu p p Cordun. la Centrul de Recuperare copii cu 
dizabilități Piatra Neamț, Colegiul National de Informatica Piatra Neamț, Grădinița cu p p 
Cordun, Grădinița cu p. p. nr 3 Roman, Grădinița cu p.p. nr.6 Roman, la laboratorul de 
patiserie si cofetăria SC Crosa SRL Roman, la Grădinița cu p.p. nr. 2 Piatra Neamț, 
Grădinița cu p.p. V Filip Piatra Neamț, Grădinița cu p.p. Spiru Haret Piatra Neamț, 
Grădinița cu p.p. nr 5 Piatra Neamț si Gradinita cu p.p. Muguri de Lumina Roman. 

- in cadrul evaluării activității din cabinetele medicale scolare conform Ordinului nr. 653 
din 2001 – au fost monitorizate 96 unități de învățământ in care s-au urmărit: 

o monitorizarea triajul epidemiologic, 
o continuarea examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate pe grupe de 

vârsta 
- au fost recoltate teste de salubritate la Serviciul de Ambulanta Neamț, Substația Roman, 

Substația Bicaz, Substația Borca, Substația Ceahlău. 
- au fost soluționate 24autorizații sanitare de funcționare în baza declarației pe propria 

răspundere la unitățile de învățământ din județul Neamț si o respingere 
- au fost recoltate 15 de probe de apă de la unitățile de învățământ din județul Neamț din 

care sunt 7 potabile și 8 nepotabile, 
- au fost recoltate 180 de probe de apă la cerere si monitorizare audit 
- au fost luate masuri de profilaxie in cazurile de boli infecto-contagioase depistate în 

unitățile de învățământ din mediul urban (60 cazuri de scarlatina si 162 cazuri rujeola, 3 
cazuri de hepatita, un caz de meningita si un caz de TBC) 

- au fost efectuate 171 adrese la notificari prin asistenta de specialitate de sanatate 
publica, 59 negatii, 17 PUZ-uri si 44 adrese pentru APM Neamt.  
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Supravegherea alimentului și nutriției 
Obiectiv 

Protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari 

Activități specifice 

1. Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu destinație nutrițională specială  
- au fost recoltate 14 probe din care:  

o au fost recoltate 2 probe pentru determinarea parametrilor microbiologici (listeria 
monocytogenes, salmonella spp și Enterobacter sakazakii) din preparatele pentru 
sugari si trimise pentru analiza la CRSP Iași 

o a fost recoltată 1 probă benzo(a)piren din preparate pe baza de cereale prelucrate 
și alimente pentru sugari și copii de vârsta mică și analizate la CRSP Cluj 

o au fost recoltate 6 probe pentru determinarea nivelului de Pb, Cd, Al, și Sn din 
alimentele pe bază de cereale prelucrate și alimente pentru sugari și copii de vârstă 
mică, alimente destinate unor scopuri medicale speciale, preparate de continuare 
conservate, produse alimentare dietetice destinate in special sugarilor, care au 
fost analizate la CRSP Cluj 

o a fost recoltată 1 probă pentru determinarea nivelurilor de pesticide din alimente 
pe bază de cereale prelucrate și alimente pentru sugari și copii de vârstă mică și 
analizate la CRSP Cluj 

o au fost recoltate 2 probe pentru determinarea de micotoxine/aflatoxine din 
preparate pentru sugari și analizate la CRSP Iași 

o a fost recoltată 1 probă pentru determinarea nitraților din preparatele pentru 
sugari și analizată la DSP Neamț 

o a fost recoltata 1 proba pentru determinarea melaminei din preparatele pentru 
sugari sub forma de praf si preparatele de continuare si analizata la CRSP Cluj 

- rezultatele acestor probe au fost raportate la CRSP Iași și CRSP Cluj in data de 10.12.2019. 
2. Evaluarea consumului de aditivi alimentari: 

- Obiectiv: determinarea sulfiților din fructe si legume deshidratate „E 220-228 dioxid de 
sulf – sulfiți” 

- In județul Neamț nu sunt unități producătoare sau care ambalează fructe/legume 
deshidratate conform metodologiei 

- s-au recoltat 3 tipuri de fructe/legume uscate de la unități producătoare din alte județe 
(smochine deshidratate, prune uscate, roșii uscate) care au fost trimise pentru analize la 
CRSP Tg Mureș 

- rezultatele analizelor au fost raportate la CRSP Tg Mureș in data de 10.12.2019. 
3. Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale și alte substanțe 

- Au fost monitorizate 4 unități de desfacere și catalogate un număr de 45 produse astfel: 
24 cereale, 12 sucuri, 7 lapte,altele-2. 

- A fost recoltata 1 proba suc natural pentru determinarea vit. C/A, analiza efectuata la CRSP 
Iași 

- Rezultatele monitorizării au fost raportate către CRSP Timișoara pe data de 14.06.2019. 
4. Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman 
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- Au fost recoltate 21 probe sare iodată pentru determinarea nivelului de iod din sarea 
iodată pentru consumul uman, după cum urmează: 1- BOSNIA, 1 – AUSTRIA, 2- MOZYRSOL 
BELARUS, 2- UCRANIA, 3- PAKISTAN, 6- GRECIA, 6-TURCIA, 

- Probele au fost analizate la DSP Galați. 
- Rezultatele au fost raportate către INSP București pe data de 6.12.2019. 

5. Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate 
- Au fost luate in studiu și catagrafiate 3 unități de îmbuteliere apă minerală: 

o SC Carpatina SA Toșorog, 
o SC Izvorul Muntelui  
o Natural Aqua Group SRL Bicazu Ardelean  

- Au fost recoltate: 
o 3 probe de apă sursa și 6 probe sortimente de apă minerală– Apă minerală 

naturală carbogazificată „Carpatina Carbo” - 2,25l, apă minerală naturală 
decarbogazificată „Carpatina Light”- 2,25l, apă minerală naturală plată „Cheile 
Bicazului” – 1l și apă minerală naturală carbozificată „Cheile Bicazului” – 1l, apa 
naturala de izvor necarbogazicată „Izvorul Muntelui” 2,5l, apa minerală de izvor 
carbogazificată „Izvorul Muntelui” 2,5l, probe care au fost analizate chimic și 
bacteriologic la DSP Neamț. 

o 6 probe apa minerală îmbuteliată (apă minerală carbozificată- Cheile Bicazului, apă 
minerală plată - Cheile Bicazului, și apă minerală carbozificată – Carpatina, apă 
minerală naturală decarbogazificata „Carpatina Light” - apă naturală de izvor 
necarbogazicata „Izvorul Muntelui”, apa minerala de izvor carbogazificata „Izvorul 
Muntelui”) acestea fiind trimise pentru analize de absortie atomica la CRSP Tg 
Mureș.  

o Rezultatele au fost raportate la CRSP Tg Mureș in data de 10.12.2019. 
6. Monitorizarea focarelor de TIA 

- In anul 2019 nu au fost înregistrate nici un caz de toxiinfecție alimentară. 
- Au fost investigate 2 suspiciuni de TIA – care au fost infirmate. 

7. Evaluarea factorilor de risc din materiale care vin in contact cu alimentele  
- Au fost catagrafiate unitățile producătoare/importatoare de materiale/obiecte care vin în 

contact cu alimentele. 
- Au fost recoltate un număr de 8 probe de materiale care vin în contact cu alimentele din 

care:  
o 2 probe din material plastic (1 probă material plastic flexibil si 1 probă material 

plastic) care se poate umple.  
o Probele din materiale plastice au fost recoltate din unități producție lactate și au 

fost analizate la DSP Fetești. 
o 6 probe– 1 proba ceramică,1 proba melamină,2 probe hârtie/ +2carton,1 proba 

inox, 1 proba bambus și au fost trimise pentru analize la INSP București. 
- Rezultatele au fost raportate către INSP București in data de 10. 12. 2019 

8. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiații 
- Au fost recoltate 2 probe ceai antiadipos in vederea detecției iradierii și trimise pentru 

analize la Institutul de Igiena si Sănătate Veterinara București. 
- Rezultatele probelor analizate, au fost trimise la la INSP București in data de 10.12.2019. 

9. Supravegherea conținutului radioactiv al apelor minerale 
- Au fost recoltate 6 probe apa minerala îmbuteliata (apă minerală carbozificată- Cheile 

Bicazului, apă minerală plată -Cheile Bicazului, și apă minerală carbozificată – Carpatina, 
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apă minerală naturală decarbogazificată,,Carpatina Light” apa naturală de izvor 
necarbogazicată „Izvorul Muntelui”, apa minerală de izvor carbogazificată „Izvorul 
Muntelui”) acestea fiind trimise pentru analize la DSP Iași – Laborator Igiena Radiațiilor 
pentru determinarea activității alfa/beta globale iar rezultatele au fost raportate la CRSP 
Cluj in data de 9.01.2020 

10. Monitorizarea calității suplimentelor alimentare 
- Au fost catagrafiate 78 suplimente alimentare cu vitamine și/sau minerale și suplimente 

cu alte substanțe(gravide, copii, sportivi) și raportate la CRSP Timișoara in data de 
14.06.2019. 

- Au fost recoltate 2 probe de suplimente alimentare (Carosil+Antidiareic) pentru analiza 
Pb, Cd, Hg și au fost trimise pentru analiză la CRSP Cluj. 

- Rezultatele analizelor au fost raportate la CRSP Timișoara in data de 6.12.2019. 
11. Supravegherea stării de nutriție a populației 

- in cadrul acțiunii „Evaluarea stării de nutriție și a tipului de alimentație al populației” a fost 
luat in studiu un lot de 50 subiecți aleși prin tehnica pasului din locuințele unei localități 
rurale - DULCESTI, ținându-se cont de vârsta și sexul acestora. 

- Au fost întocmite 50 fișe de anchetă privind datele personale, măsurătorile 
antropometrice și evaluarea stării de nutriție prin examinări de laborator (50 chestionare 
privind dieta zilnică pentru o zi, 50 chestionare de frecvență alimentară, 50 chestionare 
stil de viață sănătos și au fost efectuate 50 investigații de laborator) 

- Au fost completate 50 chestionare pentru evaluarea stilului de viață: activitatea fizică, 
fumat, consum de alcool, consum de suplimente alimentare. 

- Aceste date și anchete s-au centralizat și au fost raportate la CRSP Cluj in data de 
6.12.2019 

12. Alte activități: 
- Au fost completate 84 notificări prin asistență de specialitate de sănătate publică. 
- Au fost completate 29 negații și 12 PUZ-uri. 
- Au fost recoltate 537 probe de apă din care: 

o la cerere - 39 probe, 
o program - 44, 
o monitorizare - 454. 

Supravegherea factorilor de risc din mediul de muncă 
Obiectiv 

Protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaționali 

Activități specifice 

1. Monitorizarea și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaționali: 
- 371 acțiuni de supraveghere a condițiilor de munca din secții și ateliere de producție, 
- 34 acțiuni de îndrumare a serviciilor de supraveghere medicală a angajaților, 
- 42 acțiuni de comunicare a riscului profesional, 
- 104 rapoarte de evaluare conform OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locul 

de munca, 
- 12 recomandări de regim protectiv la locul de munca, 
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- 77 audiograme, 8 persoane prezentând deficit auditiv, 
- 34 de acțiuni desfășurate pentru derularea PN, din care: radiații ionizante și neionizante- 

33, elaborare model de raport medicina muncii-1. 
2. Monitorizarea factorilor de risc din mediul de munca: 

- 176 determinări de zgomot în 30 obiective economice, 
- 269 determinări de iluminat în 22 obiective economice, 
- determinările au fost efectuate la solicitarea agenților economici, contra cost, în 

conformitate cu prevederile O.M.S.nr.208/2012. 
3. Semnalarea, cercetarea și declararea bolilor profesionale: 

- În anul 2019, a fost cercetat și declarat 1 caz de boală profesională. 
4. Activități în colaborare cu prefectura, instituții descentralizate instituții specializate: 

- participarea împreună cu DSP Neamț – Serviciul de Control în Sănătate Publică, la 
controalele igienico-sanitare în ateliere și secții de producție, precum și urmărirea 
rezolvării recomandărilor făcute. 

5. Evaluarea morbidității profesionale pe activități, expunerea la noxe: 
- Până la data de 01.02.2020, urmează să fie întocmită și transmisă Raportarea anuală a 

situației expunerii la noxe pe anul 2019 din județul Neamț. 
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COMPARTIMENTUL DE EVALUARE ȘI PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII 

Structura 

• Supraveghere boli netransmisibile 

• Evaluare programe boli netransmisibile 

• Informare, educare în sănătate publică 

• Programe de promovare a sănătății 

• Demografie și statistică 

Echipa 

• 1 medic primar epidemiologie 

• 1 medic primar igienă 

• 2 medici primari medicină generală 

• 1 asistent medical principal igienă 

• 1 asistent medical educație pentru sănătate 

• 1 sociolog 

• 1 psiholog practicant 

Evaluarea și promovarea sănătății și educației pentru sănătate 
Obiectiv 

Dezvoltarea de intervenții specifice de promovarea sănătății pentru favorizarea adoptării unor 
comportamente sanogene, minimizarea factorilor de risc și utilizarea în actul medical și viață a 
exemplelor de bună practică. 

Activități specifice 

I. Organizarea și derularea de campanii de informare-educare a populației prilejuite de o serie de 
evenimente cuprinse în calendarul sănătății: 

1. Săptămâna Europeana de Prevenire a Cancerului de Col Uterin - 21-27 ianuarie 
2. Ziua Internațională a Bolilor Rare - 28 februarie 
3. Ziua Mondiala a Sănătății Orale - 20 martie 
4. Ziua Mondiala de Lupta Împotriva Tuberculozei - 24 martie 
5. Ziua Internațională a Conștientizării Autismului - 2 aprilie 
6. Ziua Mondiala a Sănătății - 7 aprilie 
7. Săptămâna Europeana a Vaccinării - 20-25 aprilie 
8. SAVE LIVES: Clean Your Hands - 5 mai 
9. Ziua Mondiala de lupta împotriva Hipertensiunii - 17 mai 
10. Ziua Europeană Împotriva Obezității - 20 mai 
11. Ziua Europeană de Luptă Împotriva Cancerului - 27-31 mai 
12. Ziua Mondială fără Tutun - 31 mai 
13. Ziua Internațională de Luptă împotriva Abuzului și Traficului Ilicit de Droguri - 26 iunie 
14. Luna națională a informării despre efectele consumului de alcool - iunie 
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15. Ziua Mondiala de Lupta Împotriva Hepatitei - 28 iulie 
16. Săptămâna Mondiala a Alimentației la San - 1–7 august 
17. Ziua Mondială pentru Siguranța Pacientului - 17 septembrie 
18. Ziua Internațională de Luptă Împotriva Maladiei Alzheimer - 21septembrie 
19. Săptămâna Europeană a Mobilității - 16-22 septembrie 
20. Ziua Mondiala a Contracepției  - 26 septembrie 
21. Ziua Europeană anti Depresie - 1 octombrie 
22. Ziua Națională a Alimentației si a Combaterii Risipei Alimentare - 16 octombrie 
23. Luna Internațională de Conștientizare despre Cancerul de Sân - luna octombrie 
24. Ziua mondială a radiografiei - 8 Noiembrie 
25. Ziua mondială a diabetului - 14 Noiembrie 
26. Ziua Națională fără Tutun - 16 noiembrie 
27. Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice - 18 noiembrie 
28. Ziua Mondiala de Lupta Împotriva HIV/SIDA - 1 decembrie 

În aceste campanii s-au desfășurat 1184 de activități care au constat în:  
- 906 acțiuni de informare a populației organizate în județ de care au beneficiat aproximativ 

34.530 de persoane; 
- 139 postări pe site-ul DSP Neamț a materialelor primite de la Centrul Național de Evaluare și 

Promovare a Sănătății – INSP București, cu precizări punctuale din statistica județului și 
recomandări și 139 de postări pe pagina de facebook a Compartimentului a materialelor 
primite de la Centrul Național de Evaluare și Promovare a Sănătății – INSP București 

II. Derularea unor proiecte și activități la nivel local: 
1. Campania de informare a populației „Gripa – o boală de sezon”- proiect local de informare a 

populației cu privire la măsurile de prevenire a gripei – 153 de activități. 
2. Campania de informare a populației cu privire la măsurile de prevenire a efectelor caniculei 

– 15 activități 
3. Campanie de informare a populației cu privire la măsurile de prevenire a infecției cu virusul 

West Nile – 20 activități. 
4. „Promovarea donării de sânge”- proiect de informare a populației de către asistenții 

medicali comunitari și mediatorii sanitari pentru a promova donarea voluntară și benevolă 
de sânge și recoltarea de sânge în comunități – 10 activități de donare de sânge și 40 
activități de informare și distribuire de pliante. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu 
Centrul județean de Transfuzie Neamț. 

5. Publicarea de către psihologul de la compartimentul nostru a volumelor 3 și 4 din lucrarea 
„Teoria și practica nursing”. 

Alte activități: 
1. Participarea medicului de la Colectivul Programe de Promovare a Sănătății la întâlnirile Echipei 

Interinstituționale Antitrafic Neamț la sediul Instituției Prefectului Neamț (4 întâlniri). 
2. Participarea medicului de la Colectivul Programe de Promovare a Sănătății la organizarea, 

redactarea subiectelor și jurizarea fazei județene a concursului de sănătate și prim – ajutor 
„Sanitarii pricepuți” – 25 mai 2019 (au participat 13 echipaje – 3 de la liceu și 10 de la 
gimnaziu).  
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3. Participarea medicului de la Colectivul Programe de Promovare a Sănătății la întâlnirile 
trimestriale ale Echipei Intersectoriale Locale în domeniu prevenirii și combaterii violenței în 
familie și a violenței asupra copilului – sediul DGASPC Neamț. 

4. Participarea medicului de la Colectivul Programe de Promovare a Sănătății la examenul de 
certificarea competențelor, specialitatea „asistent medical generalist” (august 2019) 
desfășurat la Școala Postliceală FEG Education Piatra Neamț și întocmirea raportului de 
monitorizare pentru Inspectoratul Școlar al Județului Neamț. 

5. Participarea psihologului de la Compartimentul de Evaluare si Promovare a Sănătății la 
lansarea proiectului Asociației ”AQUILA” cu titlul ”Fără droguri în școlile din Neamț”. 

6. Participarea medicului de la Colectivul Programe de Promovare a Sănătății la reuniunea 
Comisiei de Dialog Social, 29 iulie 2019, Instituția Prefectului. 

7. Participarea medicului de la Colectivul Programe de Promovare a Sănătății la lansarea 
campaniei „Informare acasă! Siguranță în lume.”, august 2019, Instituția Prefectului județul 
Neamț.  

8. Participarea medicului de la Colectivul Programe de Promovare a Sănătății la ședința 
Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, 28 
noiembrie 2019, Instituția Prefectului. 

9. Participarea medicului de la Colectivul Programe de Promovare a Sănătății la ședințele 
Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți Neamț (114 ședințe).  

10. Participarea medicului de la Colectivul Programe de Promovare a Sănătății la Conferința 
Națională pentru Sănătate și Mediu a INSP București, 25-26 septembrie 2019. 

11. Monitorizarea și coordonarea derulării Programelor naționale de sănătate V.1 și VI.2. 
12. Întocmirea raportărilor lunare și trimestriale pentru Instituția Prefectului Neamț.  
13.  Întocmirea raportărilor trimestriale a indicatorilor la programele naționale de sănătate 

pentru Ministerul Sănătății - Institutul Național de Sănătate Publică.  

Intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și grupuri vulnerabile 
(sustenabilitate RO 19 03)*  

1. Intervenția IEC nr.1 
- Denumirea: Promovarea vaccinării copiilor 
- Enumerare comunități: Roznov, Roman 
- Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 45  

2. Intervenția IEC nr. 2  
- Denumirea: Igiena personală și triaj epidemiologic 
- Enumerare comunități: Roznov, Piatra Neamț 
- Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 549 

3. Intervenția IEC nr. 3 
- Denumirea: Hipertensiunea arterială: definiție, factori de risc, semne și simptome, 

complicații, importanța depistării precoce și a respectării tratamentului. 
- Enumerare comunități: Roznov, Piatra Neamț 
- Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 25  
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Intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și grupuri vulnerabile  

1. Intervenția IEC nr.1 
- Denumirea: instruirea lunară a asistenților medicali comunitari și mediatorilor sanitari si 

transmiterea materialelor informative  
- Enumerare comunități: Alexandru cel Bun, Bahna, Borlești, Borca, Bodești, Bâra, Bicaz 

Chei, Bicaz Ardelean, Borlești, Bodești, Boghicea, Borca, Botești, Bârgăuani, Cândești, 
Costișa, Crăcăoani, Ceahlău, Dobreni, Dochia, Dulcești, Dămuc, Gârcina, Girov, 
Grumăzești, Hangu, Icușești, Ion Creangă, Moldoveni, Oniceni, Oglinzi, Păstrăveni, 
Pâncești, Podoleni, Pipirig, Pângărați, Păstrăveni, Petricani, Poiana Teiului, Piatra 
Șoimului, Timișești, Tupilați, Tazlău, Răucești, Oglinzi, Români, Siliștea, Secuieni, Săbăoani, 
Ștefan cel Mare, Săvinești, Zănești, Vânători Neamț, Valea Ursului, Văleni, Roznov, Roman, 
Bicaz, Piatra Neamț, Târgu Neamț. 

- Nr. beneficiari din comunitățile acoperite - 60 
2. Intervenția IEC nr. 2  

- Denumirea: promovarea vaccinării  
- Enumerare comunități: Bahna-Izvoare, Borlești, Girov, Gârcina, Grumăzești, Tazlău 
- Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 432  

3. Intervenția IEC nr. 3 
- Denumirea: Igiena personală a copilului 
- Enumerare comunități: Bahna, Dămuc, Săbăoani, Dulcești, Dochia, Crăcăoani, Moldoveni, 

Tupilați,  
- Târgu Neamț, Români, Oniceni, Ion Creangă, Alexandrul cel Bun, Podoleni, Poiana Teiului, 

Tazlău. 
- Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 635  

4. Intervenția IEC nr. 4 
- Denumirea: Triaj epidemiologic (5 triaje/an) 
- Enumerare comunități: Bahna, Bârgăuani, Borca, Dămuc, Girov, Grumăzești, Hangu, Ion 

Creangă,  
- Moldoveni, Păstrăveni, Români, Roznov, Săbăoani, Tazlău, Costișa, Alexandru cel Bun, 

Bahna, Borlești,  
- Crăcăoani, Gârcina, Grumăzești, Oniceni, Văleni, Tazlău, Bârgăuani, Dulcești, Ion 

Creangă, Poiana  
- Teiului  
- Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 10.523  

5. Intervenția IEC nr. 5 
- Denumirea: Promovarea alăptării 
- Enumerare comunități: Girov, Crăcăoani 
- Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 20  

6. Intervenția IEC nr. 6 
- Denumirea: Hipertensiunea arterială: definiție, factori de risc, semne și simptome, 

complicații, importanța depistării precoce și a respectării tratamentului. 
- Enumerare comunități: Poiana Teiului 
- Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 42 
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7. Intervenția IEC nr. 7 
- Denumirea: Proiect de depistarea precoce activă a cancerului de col uterin la femeile cu 

vârsta cuprinsă între 25-64 ani, din zonele defavorizate în parteneriat cu Institutul 
Regional de Oncologie Iași (Unitate mobilă pentru screening-ul cancerului de col uterin). 

- Enumerare comunități: Barticești, Bahna, Secuieni, Români, Crăcăoani, Vânători, 
Moldoveni, Borca, Săbăoani, Pipirig, Poiana Teiului, Răucești, Timisesti, Zănești, Roznov, 
Ceahlău, Petricani, Tazlău, Costișa, Podoleni, Dulcești, Văleni, Farcașa, Borlești. 

- Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 1053  
8. Intervenția IEC nr. 8 

- Denumirea: Hipertensiunea arterială: definiție, factori de risc, semne și simptome, 
complicații, importanța depistării precoce și a respectării tratamentului. 

- Enumerare comunități: Poiana Teiului, Dochia, Borlești, Zănești 
- Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 175  

9. Intervenția nr. 9 
- Denumirea: „Canicula – o problemă a tuturor” 
- Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 15 
- Enumerare comunități: Bahna, Dochia, Gârcina, Piatra Neamț, Podoleni, Tazlău, 

Alexandru cel Bun, Bicaz,  
10. Intervenția nr. 10 

- Denumirea: Distribuire teste de sarcină - activitate desfășurată în parteneriat cu 
Fundația Sensiblu. 

- Enumerare comunități: Văleni, Bahna, Alexandru cel Bun, Păstrăveni, Oniceni, Ion 
Creangă, Bicaz, Săvinești, Pâncești, Farcașa, Hangu, Poiana Teiului, Costișa, Români, 
Secuieni, Roman, Săbăoani, Timișești, Girov, Pipirig, Ceahlău, Podoleni, Boghicea, 
Borlești, Târgu Neamț, Bârgăuani, Botești, Grumăzești, Zănești, Roznov, Piatra Neamț, 
Dochia, Tazlău. 

- Nr. beneficiari din comunitățile acoperite: 386  

Acțiuni pentru sănătate 

1. Lunar se monitorizează și se colectează pe baza unei fișe de raportare, date statistice privind 
activitatea ce revine asistenților medicali comunitari și mediatorilor sanitari, conform fișei 
postului prin aplicația Ministerului Sănătății: amcmsr.gov.ro. 
S-au efectuat întâlniri lunare cu asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari, întâlniri 
de lucru unde s-au discutat problemele din teritoriu, găsirea de soluții pentru rezolvarea 
acestora, s-au distribuit materiale sanitare pentru campaniile de informare, educare, 
comunicare prevăzute în „Calendarul pentru organizarea campaniilor IEC destinate celebrării 
zilelor mondiale/europene și a celor cu teme stabilite pe baza unor priorități de sănătate 
specifice naționale pentru anul 2019”. 

2. S-au efectuat 3 controale privind verificarea activităților în teritoriu a asistenților medicali 
comunitari și mediatorilor sanitari, în următoarele comune: Gârcina, Bodești, Crăcăoani. 
Odată cu verificarea activităților în teritoriu s-au întreprins acțiuni de promovare a vaccinărilor 
împreună cu asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari, acțiuni door to door la 
familiile cu mulți copii, copii restanțieri la vaccinare sau la care mamele refuză vaccinarea. 

3. Participare în comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi noi de asistenți comunitari. 
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4. Activități în parteneriate pentru promovarea unui „Stil de Viața Sănătos” cu: Casa Corpului 
Didactic, ONG „Asociația Umanitara Codrin”, UNICEF, Centrul de Prevenire și Evaluare 
Antidrog, Spitale, Centrul de Politici de Sănătate, Sastipen, UNOPA, Romanian Angel Appeal. 

Subprogramul de Screening pentru depistarea precoce active a cancerului 
de col uterin 

În cadrul Subprogramului de Screening pentru depistarea precoce active a cancerului de col 
uterin s-au realizat 24 acțiuni de distribuire de materiale informative pentru prevenirea cancerului de 
col uterin, s-au difuzat filme cu privire la informații despre pașii necesari pentru prevenirea cancerului 
pentru a trăi o viață lungă și sănătoasă. 

În anul 2019 s-au distribuit un număr de 1.766 formulare FS1 și un număr de 1.762 femei au 
beneficiat de consiliere și recoltare test BABEȘ PAPANICOLAU - 1658 rezultate negative și 104 
rezultate pozitive. 

Au fost întreprinse acțiuni care au cuprins: 
1. informare prin mass media, presă, videoconferințe 
2. colaborare cu ONG-uri 
3. adrese către medicii de familie, unități sanitare cu paturi, medici specialiști cu tema 

„Screeningul pentru depistarea precoce active a cancerului de col uterin” în vederea realizării 
rețelei de screening pentru buna funcționare a subprogramului. 

Programul Național de Urgență Prespitalicească 

1. Raportare date privind cazurile sociale și de hipotermie către MS-COSU, în perioadele cu 
temperaturi scăzute, conform adreselor primite. 

2. Raportare date privind decesele datorate hipotermiei la MS-COSU și Prefectura Neamț, 
conform adreselor primite. 

3. Raportare date privind cazurile de lipotimii, deshidratări către MS-COSU, în perioadele 
caniculare, conform adreselor primite. 

4. Raportare cazuri decese datorate caniculei către MS-COSU și Prefectura Neamț, conform 
adreselor primite. 

5. Adrese cu informări privind perioadele de caniculă către: Colegiul Farmaciștilor Neamț, 
primăriile județului Neamț, SJU Neamț, SMU Roman, Spitalul Sf. Dimitrie Bicaz, Spitalul 
Orășenesc Tg. Neamț si către SAJ Neamț cu privire la amenajarea punctelor de prim ajutor și 
dotarea acestora, precum și luarea măsurilor ce se impun în aceste perioade caniculare. 

6. Raportare lunară privind stocurile și consumul de imunoglobulina cu administrare 
intravenoasă și a consumului și stocurilor de medicamente oncologice. 

7. Adrese către medicii de familie și centrele de dializa din județ pentru raportarea situației 
gravidelor și a pacienților ce necesita dializă, având în vedere apropierea sezonului rece 2019-
2020 și întocmirea tabelului cu situația gravidelor din teritoriu raportate de către medicii de 
familie, tabel trimis apoi la ISU Neamț. 

8. Adrese către primării, SJU Neamț, SAJ Neamț, medicii de familie privind condițiile meteo 
nefavorabile, pentru preîntâmpinarea apariției unor evenimente nedorite în rândul populației 
cu rugămintea de identificare a zonelor afectate/ cu potențial crescut de a fi afectate de 
condițiile meteo nefavorabile, de identificare a căilor de acces care trebuie degajate cu 
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prioritate( acces către spitale, cabinetele medicilor de familie, Serviciile Județene de 
Ambulanță și orice alte unități sanitare), de mobilizare a medicilor de familie acolo unde 
situația impune prezența acestora, de colaborare a asistenților comunitari și mediatorilor 
sanitari în identificarea pacienților care necesita transport în vederea efectuării dializei, 
bolnavilor cronici și copiilor cu afecțiuni ce necesită monitorizare permanentă, a gravidelor cu 
risc și a celor aflate în ultimele 2 luni de sarcină, a persoanelor dependente fizic, a vârstnicilor 
cu nevoi speciale, precum și organizarea transportului preventiv al acestora către unitățile 
medicale abilitate atunci când situația o impune. 

9. Participare la întocmirea sintezei stării de sănătate a populației pe anul 2018. 
10. Organizare și participare în comisia de autorizare a furnizorilor de servicii de asistență 

medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar 
neasistat la SC Mediss Center SRL Târgu Neamț. 

Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine 
umană 

Coordonarea activităților de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană. 

Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer 

Adrese către managerii spitalelor Spitalul Județean de Urgentă Piatra Neamț si Spitalul 
Municipal de Urgentă Roman, către șefii secțiilor OG si Cabinetul de Planning Familial, privind 
scrisoarea metodologică a Comisiei de obstetrică- ginecologie a Ministerului Sănătății. 

Programul Național de Diabet Zaharat 

Activități de monitorizare si supraveghere a implementării registrului National de Diabet 
Zaharat „Ro Diab Diabetes Patient Management System”.  

Programul Național de Sănătate a femeii și copilului 

În cadrul Programului Național de Sănătate a femeii și copilului s-a procurat și distribuit lapte 
praf la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare 
de lapte praf, conform prevederilor legale in vigoare. Programul s-a derulat, prin distribuirea a 2237 
kg lapte praf, în primele 12 luni ale anului 2019, pentru 739 CNP UNIC copii beneficiari, din cele 4 
categorii: distrofici/subponderali, copii aflați in plasament/adoptați, copii cu mamă decedată sau 
pentru care mama are contraindicații de alăptare. În anul 2019 s-au distribuit medicilor de familie 979 
de exemplare din Carnetul gravidei. 

Programul de tratament in străinătate 

În cadrul Programului tratament în străinătate am avut 2 dosare aprobate, pacienți cu 
următoarele diagnostice: 

1. CHORDOM CONDROID CRANIO SPINAL PERAT R2, HEMIPAREZA STANGĂ SENZITIVĂ, HTA, 

GUȘĂ NODULARĂ, SINDROM ANEMIC- Aprobare pentru efectuarea radioterapiei cu protoni 
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2. OSTEOSARCOM CONDROBLASTIC COSTAL C7-C9, FORMAȚIUNE TUMORALĂ PARAVENTRAL 

STANGĂ FĂRĂ CLIVAJ CU AORTA, CV D7-D9, CANAL MEDULAR - Aprobare pentru efectuarea 

radioterapiei cu protoni. 

Analiza stării de sănătate a populației 

1. Elaborarea rapoartelor anuale privind starea de sănătate a populației -lunar, trimestrial, 
semestrial, s-au cules date din teritoriu privind analiza stării de sănătate a populației, iar la 
sfârșitul anului s- a făcut evaluarea finala. 

2. Au fost efectuate 29 controale la cabinetele medicale individuale medici de familie unde s-au 
verificat corectitudinea datelor privind raportarea bolilor netransmisibile. 

3. Realizarea împreună cu Compartimentul de Statistică și Informatică a „Sintezei Stării de 
sănătate a Populației și Activității medico-sanitare” a județului Neamț și postarea pe site-ul 
DSP Neamț. 

Evaluarea stării de sănătate a copiilor și tinerilor 

Prin Programul Național de Evaluare și Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate 
privind studiul Evaluarea stării de sănătate a copiilor și tinerilor- (COSI), au fost completate 284 
chestionare și raportate la I.N.S.P București. Au fost efectuate 10 acțiuni la unitățile școlare 
desemnate în studiu din județ: Școala Gimnazială nr.2 Piatra Neamț, Școala Gimnazială Piatra 
Șoimului, Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman, Școala Gimnazială Trifești și Școala 
Gimnazială Oniceni. 
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LABORATORUL DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

Laboratorul este acreditat RENAR, activitatea se desfășoară în concordanță cu reglementările 
Ministerului Sănătății și ale RENAR. 

Structura 

• Diagnostic microbiologic 

• Chimie sanitară și toxicologie 

Echipa 

• 1 medic primar microbiologie 

• 2 biologi  

• 4 chimiști principali 

• 6 asistenți medicali principali laborator 

• 4 asistenți medicali principali igienă 

Microbiologie epidemiologică 
Obiectiv 

Efectuarea de analize bacteriologice necesare diagnosticului de boli transmisibile, investigarea 
focarelor de boli transmisibile, controlul portajului de germeni patogeni la angajare și în cadrul 
examenului periodic, diverse investigații serologice la bolnavi și grupuri populaționale expuse la risc.  

Activități specifice 

Laborator Piatra Neamț 

1. Coproculturi 
2. Au fost efectuate 4166 coproculturi pentru investigarea etiologiei bolii diareice și a stării de 

purtător la personalul din sectorul alimentar și nealimentar, cu următoarele izolări: 56 
tulpini de Salmonella, 1 tulpina de Shigella, 21 tulpini Candida 

o 1752 coproculturi pentru controlul periodic. Izolari: 10 tulpini Salmonella, 0 
tulpini Shigella 

o diagnostic bolnavi – 2211 coproculturi cu următoarele izolări: 44 tulpini de 
Salmonella, 1 tulpina de Shigella, 21 tulpini Candida 

- La toate coproculturile s-a urmărit și prezența Yersiniei entrocolitica, nu s-a înregistrat 
izolare. 

- La probele provenite de la copii sub cinci ani diagnosticul bacteriologic s-a extins și 
pentru E. Coli enteropatogen; s-au făcut 1256 analize cu 13 izolări. 

- Pentru E. Coli enterohemoragic: 1258 analize, cu 6 izolari 
- Din analiza repartiției pe luni se constată că în lunile septembrie și octombrie, la fel ca în 

anii anteriori s-au înregistrat cele mai multe coproculturi. 
3. Exsudatele nazo-faringiene: 
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- Au fost analizate 8762 probe pentru diagnosticul infecțiilor streptococice, depistarea 
purtătorilor și investigarea focarelor. 

- Diagnostic bolnavi: 3746 probe 
o S-au izolat: 

 296 tulpini streptococ β hemolitic grup A 
 46 tulpini streptococ β hemolitic non grup A 
 355 tulpini stafilococ coagulază pozitiv 

- Investigare focare: 3539 probe 
o S-au izolat: 

 544 tulpini streptococ β hemolitic grup A 
 41 tulpini streptococ β hemolitic non grup A 

- Pentru streptococii β hemolitici s-a efectuat identificarea grupului folosindu-se truse de 
latex-aglutinare. 

4. Pentru diagnosticarea leptospirozei au fost efectuate 115 analize cu 19 pozitivități. 
Toate probele pozitive au fost trimise la ISP Iași pentru confirmare. 

5. Pentru determinarea sensibilității la antibiotice a germenilor de primo-izolare au fost 
efectuate 1584 antibiograme (571 antibiograme la tulpini izolate din focare, 738 
antibiograme la tulpini izolate de la bolnavi, 275 antibiograme la tulpini izolate pentru 
control medical periodic) 

6. În situațiile în care la nivelul laboratorului nostru nu s-au putut realiza anumite investigații, 
au fost prelucrate produsele patologice, stocate și apoi trimise la I. Cantacuzino, ISP Iasi, ISP 
Cluj: enterovirusuri, virus rujeolic, West Nile, B. pertussis: 393 probe. 

7. Investigațiile serologice: 
- au reprezentat o parte însemnată a activității laboratorului 
- analize HIV/SIDA 

o Număr de analize – 3645 cu 70 rezultate pozitive 
o Au fost investigate grupurile populaționale recomandate pentru această 

determinare: pacienții cu BTS, TBC, personal medico-sanitar, voluntari. Toate 
serurile reactive au fost trimise la laboratorul de referință din Inst. Cantacuzino 
pentru testul de confirmare 

- Sifilis: 
o 332 analize RPR cu 40 rezultate pozitive 
o 373 analize TPHA cu 79 rezultate pozitive 
o 64 analize Sifilis IgM cu 16 rezultate pozitive 

- Hepatite virale: 
o Cazurile de hepatită acută internate în secțiile de boli infecțioase din județ au 

fost investigate în laboratorul nostru pentru markeri virali serologici.  
o Determinări pentru evidențierea infectiei cu virus hepatitic B și C au fost 

efectuate la personal medico-sanitar, contacți ai cazurilor de boală acută și 
pacienți în perioada de dispensarizare. 

o Hepatita A -HAV IgM: 25 analize cu 9 rezultate pozitive  
o Hepatita B – Ag HBs: 161 analize cu 2 rezultate pozitive 

 HBc IgM: 40 analize cu 4 rezultate pozitive 
 Anti HBs: 84 analize cu 49 rezultate pozitive 

o Hepatita C – Anti-HCV: 169 analize cu 3 rezultate pozitive 
8. Verificarea condițiilor de igiena (în unități medicale) 
- 1345 probe cu 8262 analize (din care 46 analize necorespunzătoare) 
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- Programarea și recoltarea probelor a fost realizată de compartimentele Epidemiologie și 
Inspecția Sanitară. 

9. Examene coproparazitologice: 
- 2083 probe (45 pozitivități) din care 590 probe de la bolnavi și 1493 probe control 

periodic. 

Laborator Roman 

1. Coproculturi: 
-  286 probe ( izolări de Salmonella-7 pozitive și izolări de Shigella-4 pozitive); 
- La toate coproculturile s-a urmărit și prezența Yersiniei entrocolitica, nu au fost izolări 
- Nu au fost focare de toxiinfecții alimentare. 

2. Exsudate nazo-faringiene: 
-  Au fost analizate 543 probe pentru diagnosticul infecțiilor streptococice și difterice, 

depistarea purtătorilor și investigarea focarelor. 
o S-au izolat: 

 104 tulpini streptococ β hemolitic grup A 
 22 tulpini stafilococ coagulază pozitiv 

- Investigare focare: 0 probe 
3. Investigațiile serologice:  
- Sifilis:  
-  147 investigații RPR cu 140 rezultate pozitive 
-  656 investigații TPHA cu 147 pozitive. 

4. Verificarea condițiilor de igiena (în unități medicale) 
- 1334 probe cu (din care 25 analize necorespunzătoare) 
- Programarea și recoltarea probelor a fost realizată de compartimentele Epidemiologie și 

Inspecția Sanitară. 

Microbiologie sanitară 
Obiectiv 

Efectuarea de analize bacteriologice necesare evaluării factorilor de risc din mediul de viață și 
muncă.  

Activități specifice 

Laborator Piatra Neamț- bacteriologie 

1. au fost efectuate analize de apă potabilă: 
- au fost analizate 1205 probe de apa potabilă la care s-au făcut 3544 analize 
- au fost identificate 170 probe necorespunzătoare. Majoritatea probelor 

necorespunzătoare provin de la sursele de apă locale, neclorinate. 
- alte ape bacteriologie: 191 probe cu 414 analize bacteriologic cu 3 probe 

necorespunzătoare și 3 analize necorespunzătoare 
2. au fost efectuate analize de alimente: 
- 129 probe cu 216 analize (2 analize au fost necorespunzătoare)  
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3. testele de salubritate în unități de alimentație și școlare 
- 263 probe la care s-au făcut 794 analize (98 analize necorespunzătoare) 

Laborator Roman 

1. Ape potabile: 
- au fost analizate 602 probe de ape potabile (1810 analize de ape potabile) 
- au fost identificate 37 (117 analize necorespunzătoare) probe necorespunzătoare  
- au fost analizate 34 probe (112 analize) de alte ape, cu 3 necorespunzătoare  

2. Produse alimentare:  
- 85 probe cu 255 analize; nu au fost probe neconforme; 

Chimie sanitara și toxicologie 
Obiectiv 

Efectuarea de analize fizico-chimice necesare evaluării factorilor de risc din mediul de viață și 
muncă.  

Activități specifice  

Laborator Chimie sanitară Piatra Neamț - apa  

1. numărul total de probe de apă lucrate = 1059 probe (1017 ape potabile, 22 ape minerale și 
20 ape de îmbăiere);  

2. număr total de parametri fizico-chimici determinați = 4049, din care 254 parametri 
neconformi cu legislația în vigoare; 

3. prepararea reactivilor necesari pentru determinările efectuate; 
4. efectuarea curbelor de calibrare necesare pentru determinarea spectrofotometrică a 

concentrației clorului rezidual liber, amoniacului, azotaților și azotiților = 11 curbe de calibrare 
cu 110 determinări; 

5. întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziționarea de reactivi, sticlărie de laborator, 
materiale igienico-sanitare și de protecția muncii și recepția materialelor achiziționate; 

6. etalonarea echipamentului și verificarea metrologică 
7. 2 participări la scheme de încercări de competență interlaboratoare: 9 probe cu 16 

determinări fizico-chimice efectuate  
8. participarea la auditul RENAR al întregului laborator în perioada 1 – 2.08.2019. 

Laborator Chimie sanitară Roman - apa  

1. numărul total de probe de apă lucrate = 624 probe (614 ape potabile, 10 alte ape);  
2. număr total de parametri fizico-chimici determinați = 3603, din care 75 parametri neconformi 

cu legislația în vigoare; 
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Laborator chimie sanitară Piatra Neamț - alimente  

1. 88 probe, din care: pâine și produse de panificație - 43, lapte și derivate din lapte - 7, carne 
și preparate din carne - 9, alte produse – 29, pentru care s-au efectuat un număr de 204 
analize de laborator; 3 probe au fost neconforme.  

Laborator chimie sanitară Roman - alimente  

1. 85 probe, pentru care s-au efectuat un număr de 255 analize de laborator; toate probele au 
fost conforme cu legislația în vigoare.  

Laborator toxicologie sanitară 

1. -au fost efectuate 697 determinări fizico-chimice și 181 determinări de microclimat, în secții 
și ateliere de producție de pe teritoriul județului Neamț; 
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SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMT 

Structura 

• Compartiment inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă 

• Compartiment control unități si servicii de sănătate 

Echipa 

• 5 inspectori  superiori (din care 1 cu Raport de serviciu suspendat si 1 promovat perioada 
determinata  director executiv) 

• 1 inspector principal 

• 3 referenți superiori 

Obiectiv 

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din județul Neamț, prin diminuarea riscurilor de 
îmbolnăvire, cu asigurarea unui mediu de viață sanogen, conform reglementarilor legale și 
standardelor specifice. 

Activitatea pentru anul 2019 a avut următoarele aspecte 

1. Activitatea de control și recontrol în toate tipurile de unități urmărind acțiunile tematice 
recomandate de Ministerul Sănătății, cât și pe cele planificate pe plan local; 

2. Activitatea de îndrumare și consultanță; 
3. Rezolvarea reclamațiilor și a sesizărilor primite de la populație sau alte 
4. instituții; 
5. Activitatea de perfecționare și însușire a noii legislații sanitare. 

Activitatea de control și recontrol 

În cursul anului 2019, colectivul S.C.S.P. a desfășurat un număr de 2 185 controale în unități de 
toate tipurile, după cum urmează: 181 controale in unități sanitare, cu excepția spitalelor, 8 controale 
in unități sanitare cu paturi, 37 controale  in secțiile unităților sanitare cu paturi, 3 controale in unități 
de transfuzii, 1 control cabinet optica medicala,  575 controale în unități alimentare, 36 controale 
privind tratarea, distribuția și calitatea sanitară a apei potabile, 54 controale in unitățile de turism,  
163 controale privind mediul de viață al populației, 270 controale in unități de învățământ, 87 
controale in saloane de înfrumusețare,  154 controale privind gestionarea deșeurilor cu potențial 
contaminant, 153 controale privind produsele  cosmetice, 324 controale la utilizatori de biocide 
(unități sanitare, unități învățământ, cabinete înfrumusețare), 113 controale privind produsele 
biocide, 4 controale privind distribuitorii de produse tratate, 22 controale privind calitatea apei de 
îmbaiere (piscine, ștranduri, bazine înot). 

În unitățile care au prezentat neconformități și unde s-au dispus măsuri pe termen scurt sau 
mediu, s-au efectuat un număr de 27 acțiuni de recontrol. 
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Au fost scoase din consum produse alimentare totalizând 407,5 kg, 20 l pentru termen de 
valabilitate depășit, etichetare necorespunzătoare, ambalaje deteriorate, modificări organoleptice sau 
păstrare necorespunzătoare. 

S-au recoltat un număr de 525 probe de laborator, teste sanitație, aeromicromicroflora, teste 
de sterilitate in unități sanitare si alimentare, exsudate naso-faringiene la personalul din unitățile 
sanitare si blocuri alimentare, probe privind calitatea apei potabile, probe privind calitatea apei de 
îmbaiere, probe pentru verificarea produselor cosmetice si biocide, probe materiale in contact cu 
alimentul. 

Dintre acestea 513 au fost corespunzătoare si 36 neconforme. 

Au fost aplicate 63 sancțiuni din care 8 avertismente și 55 amenzi contravenționale, însumând 
85.000 RON. 

S-au emis 11 decizii de suspendare temporara a activității si 1 decizie de închidere a unității. 

Întreaga activitate de control s-a desfășurat pe baza acțiunilor tematice, în număr de 27, 
stabilite de către M.S. si acțiuni pe plan local, în funcție de cerințele sezoniere sau de periodicitatea 
de verificare a diverselor tipuri de unități.  Acțiunile tematice au vizat respectarea legislației sanitare 
în vigoare, dar și verificarea punerii pe piață a unor produse neconforme. 

Activitatea de îndrumare și consultanță 

S- au efectuat un număr de 11 acțiuni de îndrumare și consultanță în unitățile controlate. Scopul 
activității a fost cunoașterea de către agenții economici a modului legal de funcționare al unităților, 
atât la autorizare, cât și în ceea ce privește igiena spațiilor, circuitele funcționale, modul de păstrare 
al produselor, manopere igienice, igiena personalului, verificarea stării de sănătate și a cunoștințelor 
în domeniu ale acestuia. 

Rezolvarea sesizărilor și a reclamațiilor primite de la populație 

În cursul anului 2019 s-au primit 153 reclamații scrise, care au fost verificate în teren de către 
inspectorii de zonă și la care s-a emis răspuns scris asupra măsurilor dispuse. 

Au fost rezolvate în proporție de 90%. Există și sesizări anonime la care nu s-a putut da răspuns 
scris. 

Majoritatea sesizărilor au ca obiect mediul de viață al populației. 

În cazul reclamațiilor care au avut ca obiect probleme aparținând altor instituții, acestea au fost 
sesizate de către S.C.S.P. în scris, pentru soluționare în termen. 

Activitatea de perfecționare și însușire a noii legislații 

În paralel cu activitatea curentă de control, în cadrul ședințelor de lucru săptămânale, 
personalul a luat la cunoștință de noile prevederi legislative, au fost discutate și clarificate articole de 
lege, pentru a le aplica în mod unitar. 
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Baza legislativă existentă în serviciu a fost permanent completată cu noutățile apărute, întreg 
personalul având acces la nevoie. 

Aspecte pozitive 

1. Realizarea obiectivelor propuse pentru anul 2019. 
2. Un număr mare de agenți economici și-au însușit prevederile legislative și funcționează cu 

respectarea normelor de igienă. 

Principalele disfuncționalități constatate în 2019 

1. Personal insuficient. 
2. Numărul mare de acțiuni tematice și suprapunerea lor în aceeași perioadă de timp, fapt ce nu 

a permis acoperirea tuturor obiectivelor / acțiune. 

Activități specifice 

1. Apa 
- 36 controale: 

o 22 controale la instalații centrale: 
 15 producători, 
 7 utilizatori. 

o 14 controale instalații locale (fântâni publice). 
o verificarea monitorizării de audit – 0 control. 
o verificarea monitorizării de control – 0 control. 

- 37 probe recoltate: 
o 29 probe corespunzătoare. 
o 4 proba necorespunzătoare fizico-chimic. 
o 7 probe necorespunzătoare bacteriologic (a fost recomandata asanarea, 

dezinfecția si repetarea probei de apa). 
- 1 amenda- 8.000 ron.  

2. Turism 
- 54 unități de turism controlate: 

o 9 hoteluri, 
o 44 pensiuni turistice, 
o 1 campinguri. 

- 22 piscine, ștranduri controlate. 
- 14  probe ape îmbăiere recoltate din care : 

o 13  probe corespunzătoare, 
o 1 probe necorespunzătoare (s-a recomandat golirea bazinelor curățarea, 

dezinfecția si repetarea probei de apa). 
- 1  recontroale. 
- 1 amenda 1000 lei 
- 1 suspendare de activitate 

3. Mediul de viață al populației 
- 163 controale 

o 89 zone de locuit, 
o 2 unitate de mica industrie, 
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o 16 unități comerciale, 
o 1 stație de epurare ape uzate, 
o 1 colectare si depozitare deșeuri 
o 1 unități prestări servicii, 
o 53 alte tipuri de unități. 

- 2 amenzi – 3.000 ron. 
4. Mediu de muncă 
- 2 Controale 

5. Cosmetice 
- 87 controale: 

o 1 unități de producție, 
o 4 în unități de desfacere, 
o 81 în unități de frizerie, coafura 
o 1 unități de întreținere corporala, 
o 1 amenzi, în valoare de 1.000 lei. 

- 153 controale pe produse cosmetice: 
- 5 probe recoltate 

o 5 corespunzătoare. 
6. Biocide 
- 309 controale: 

o 1 în unități de producere, 
o 308 la utilizatori (unități sanitare, de învățământ, de turism; cabinete). 

- 15 control la utilizatori profesionali. 
- 113 controale pe tip de produs biocid. 

7. Alimentație publică și colectivă 
- 575 unități inspectate. 
- Neconformități întâlnite: 

o lipsa/expirat Certificat absolvire curs igiena, 
o neefectuare control medical, 
o neefectuare igienizare, 
o altele, 
o compoziție/HACCP, 
o etichetare, prezentare. 

- 19 de amenzi, în valoare de14 600 lei. 
- 3 suspendări activitate 
- 15 avertismente 
- Produse retrase de la consum: 

o 407,5 Kg; 20 litri. 
- 177 probe recoltate: 

o 166 conforme, 
o 11 necorespunzătoare. 

8. Învățământ 
- 270  controale: 

o 119 unități de învățământ ante-preșcolar și preșcolar, 
o 125 unități de învățământ primar și gimnazial, 
o 12 unități de învățământ liceal, 
o 3 unități de învățământ superior 
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o 1 unități de învățământ special, 
o 1 unitate de cazare (internate, cămine), 
o 1 blocuri alimentare proprii unităților, 
o 2 unități de catering, 
o 6 tabere de odihna. 

- 5 recontroale. 
- 1 avertisment. 
- 3 amenzi in valoare de 8000 lei. 
- 2 suspendări de activitate. 
- 1 decizie închidere. 
- 18 controale pe produs și meniu: 

o 12 blocuri alimentare, 
o 2 catering, 
o 4 societăți comerciale. 

- 21 probe recoltate: 
o 19 corespunzătoare, 
o 2 necorespunzătoare. 

- 1 avertisment. 
- Retragere produse alimentare nerecomandate 

o Kg 8,5 
o Litri 20 

9. Unități sanitare, cu excepția spitalelor 
- 181 controale: 

o 50 unități de asistență medicală primară, 
o 25 unități de asistență med. ambulatorie, 
o 26 unități de asistență de medicină dentară, 
o 26 unități de asistență medicală de urgență prespitalicească, 
o 15 laboratoare de analize medicale, 
o 2 unități medico-sociale, 
o 20 unități socio-medicale pentru vârstnici (cămine pentru bătrâni), 
o 14 unități medicina alternativa 
o 2 unități îngrijiri la domiciliu 
o 1 centru socio-medicale ale ANPH. 

- 24 probe recoltate 
o 24 corespunzătoare. 

- 1 recontroale. 
- 5 avertismente. 
- 12 amenzi in valoare de 10100 lei. 
- 1 suspendări de activitate. 

10. Unități sanitare cu paturi  - 8 
- 37 controale secții spitale: 

o 6 deșeuri periculoase, 
o 3 sterilizare și precauții universale, 
o 3 infecții nosocomiale, 
o 1 blocuri alimentare, 
o 24 secții cu diferite profiluri. 

- 16 recontroale. 
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- 276 probe: 
o 267 corespunzătoare, 
o 9 necorespunzătoare. 

- 1 avertismente. 
- 17 amenzi în valoare de 54000 lei 
- 4 suspendări activitate  ( 2 Sali operații, 2 Sali intervenții chirurgicale) 

11. Unități de transfuzii 
- 3 controale: 

o 2 unități de transfuzii sanguine din spitale, 
o 1 centru județean de transfuzii. 

12. Deșeuri cu potențial contaminant 
- Colectare, depozitare deșeuri cu potențial contaminant: 

o 72 producători mici, 
o 67 producători mijlocii, 
o 15 producători mari, 

13. Unități de transplant 
- 1 unitate acreditata pentru prelevare de țesuturi umane. 

14. Alerte rapide 
- 6 alerte, din care: 

o 6 alerte SRAAF: 
 3 suplimente nutritive, 
 2 materiale in contact cu alimentul 
 1 altele. 

15. 4 acțiuni tematice stabilite de SCSP Neamț. 
16. 153 sesizări  
- 12 sesizări pe act medical, rezolvate 
- 141 sesizări pe factori de risc. 

17. 11 acțiuni de îndrumare și consultanta. 
18. 42 acțiuni comune cu alte autorități. 
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COMPARTIMENT ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROGRAME 

Echipa 

• 1 inspector superior -vacant 

• 2 consilieri superiori  

• 1  consilier principal -vacant 

Asistență Medicală 
Obiectiv 

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației, creșterea calității vieții în condițiile 
compatibilizării sistemului sanitar românesc cu cel din Uniunea europeană. 

Activități specifice 

1. Identificarea nevoilor de servicii medicale ale populației împreună cu C.A.S. Neamț. 
- Comisia Paritară s-a întrunit în ședințe, in baza solicitărilor înregistrate, în care s-au 

analizat nevoile de servicii medicale în asistența medicală primară și de specialitate. 
2. Monitorizarea permanentă a activității unităților sanitare cu paturi, din județ. 
- Semestrial, cele 6 unități cu paturi, aflate in relație contractuala cu CJAS Neamț, transmit 

către DSP Neamț Indicatorii de management realizați.  
- Monitorizarea permanentă a activității de asistență medicală primară și ambulatorie de 

specialitate. 
3. Implementarea noilor metodologii în furnizarea serviciilor de sănătate de bună calitate la 

femeie și copil, conform protocoalelor. 
- A fost făcută instruirea medicilor nou angajați privind legislația din domeniu, asistența 

medicală acordată femeii și copilului, precum și măsurile de protecție a copilului. 
4. Scăderea indicatorilor de mortalitate maternă prin efectuarea consultației prenatale la 

medicul de familie și specialist și respectarea O.M.S. nr. 910/2002. 
- În anul 2019 nu a fost înregistrat nici un deces matern. 

5. Prevenirea abandonului în secțiile care supraveghează copii. 
- S-au realizat activități de consiliere a mamelor din grupa de risc de abandon/părăsire a 

copilului în unitățile sanitare din județ. S-a verificat și îndrumat activitatea asistenților 
sociali încadrați în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și Spitalul Municipal de 
Urgență Roman, cât și cea a asistenților medicali cu atribuții de asistent social din cadrul 
Spitalului Orășenesc Tg. Neamț. 

- În anul 2019 s-au înregistrat 166 gravide/lehuze cu risc de abandon, dintr-un total de 
3.514 gravide.  

- S-au înregistrat 127 gravide minore. 
- În anul 2019 s-au făcut 320 de consilieri mamelor cu risc de abandon. 21 copii au fost 

părăsiți în secțiile pediatrie și nou născuți din cadrul spitalelor din județul Neamț, iar 
pentru 15 s-au luat măsuri de protecție.  

6. Monitorizarea activităților de profilaxie la nivelul asistenței primare. 
- Instruirea personalului medical privind promovarea alimentației la sân. 
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7. Profilaxia malnutriției la copilul mic care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de 
lapte praf 
- A fost distribuită o cantitate de 2237 kg lapte praf (NAN 1 si Vitalact Basic) către primăriile 

din județ, pentru profilaxia malnutriției la copilul mic care nu beneficiază de lapte matern. 
8. Profilaxia copilului mic și preșcolarului prin verificarea în teren a administrării 

medicamentelor antirahitice și anti-anemice sub supravegherea medicului de familie și a 
asistentului, precum și a asistentului medical comunitar 
- Lunar sunt verificate condicile de medicamente antirahitice și antianemice ale medicilor 

de familie. 
9. Promovarea alimentației sănătoase la copilul mic prin respectarea „Protocolului de 

promovare a alăptării”. 

Obiectiv 

Oferirea și garantarea accesului tuturor cetățenilor la servicii de sănătate de înaltă calitate 

Activități specifice 

1. Organizarea permanentă a activității din unitățile medicale, particulare, conform voinței 
reprezentantului legal al cabinetului, ținând cont de calificarea personalului respectiv. 

2. Îndrumarea cetățenilor neasigurați pentru a face demersurile necesare pentru obținerea 
statutului de asigurat al C.A.S Neamț prin acțiuni comune cu consiliile locale și C.A.S. Neamț. 

3. Prin activitatea celor 54 asistenți comunitari și 8 mediatori sanitari se urmărește accesul non 
discriminatoriu al persoanelor la servicii de sănătate publică, contribuind la îmbunătățirea 
comunicării dintre autoritățile medicale și beneficiari, cât și cu alte agenții ale administrației 
locale, identifică și sesizează situații tensionate care pot genera conflicte. 
- Mediatorul sanitar contribuie la informarea cadrelor sanitare despre obiceiuri și tradiții 

specifice comunității deservite. 
4. Creșterea accesului și calității serviciilor specific de sănătate a reproducerii pentru prevenirea 

sarcinilor nedorite, morbidității și mortalității materne 
- Adresabilitatea către medicul de familie a crescut prin activitatea de îndrumare si informare 

efectuata de către asistenții medicali comunitari si mediatori sanitari pentru creșterea 
încrederii și a calității actului medical acordat mamei și copilului.  

- Instruirea personalului medical privind promovarea alimentației la sân. In  anul 2019 au fost 
solicitate de către medicii de familie 833 formulare „caietul gravidei”, si 1500 formulare „fisa 
gravidei”. 

Obiectiv 

Redresarea și dezvoltarea asistenței medicale din mediul rural 

Activități specifice 

1. Preocuparea instituției în asigurarea cu cel puțin a unui medic specialist medicină de familie, 
în fiecare localitate din județ (Comisie Paritară formată din reprezentanți ai D.S.P. Neamț – 
C.A.S. Neamț – Colegii profesionale).  
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- În cadrul Comisiei paritare a fost stabilit numărul de norme/localități în asistența 
medicală primară și de specialitate. 

2. Comisia Paritară a analizat problema asistenței medicale dentare în zonele izolate. 
3. Organizarea de Centre de permanență în județ și dotarea acestora cu medicamente, 

materiale sanitare, echipamente, conform cerințelor legale în vigoare. 
- La sfârșitul anului 2019, în județul Neamț funcționau în total 26 centre de permanență, 

16 in mediul urban si 10 in mediul rural, deservite de 172 medici ( 109 in mediul urban 
si 63 in mediul rural) si 181 asistenți medicali (141 in mediul urban si 67 in mediul rural). 

- DSP Neamț monitorizează lunar si trimestrial activitatea celor 26 centre de permanenta 
din județ.  

4. Monitorizarea activității de asistență medicală comunitară. 
- Lunar a fost evaluată activitatea asistenților medicali comunitari și sunt analizate alte 

nevoi comunitare semnalate de aceștia. 

Programe de Sănătate 
Obiectiv 

Asigurarea coordonării  implementării, monitorizării si evaluării programelor naționale de 
sănătate la nivel județean 

1. Programe Naționale de Sănătate derulate de D.S.P. Neamț: 
- PN I.1   -Programul National de Vaccinare 
- PN I.2   -Programul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile Prioritare 
- PN I.3 - Programul National de Prevenire ,Supraveghere si Control a Infecției HIV/SIDA 
- PN II - Programul National de Monitorizare a Factorilor Determinanți din Mediul de Viață 

si Munca 
- PN V.1 - Subprogramul de Evaluare si Promovare a Sănătății si Educație pentru Sănătate 

2. Programe Naționale de Sănătate derulate de unitățile sanitare aflate in subordinea 
Autorităților Administrației Publice locale: 
- PN I.3 - Programul National de Prevenire ,Supraveghere si Control a Infecției HIV/SIDA 
- PN I.4 - Programul National de Prevenire ,Supraveghere si Control a Tuberculozei 
- PN IV .1 Programul National de Depistare precoce activa a Cancerului prin Screening 

Organizat 
- PN IV 3.1-Programul National de Transplant de Organe, Țesuturi si Celule de Origine 

Umana 
- PN VI 1.1-Programul National de Sănătate a Femeii si Copilului-Subprogramului de nutriție 

si sănătate a copilului –Profilaxia distrofiei la copii cu vârsta cuprinsa intre 0-12 luni ,care 
nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf 

- PN VI 1.2- Programul National de Sănătate a Femeii si Copilului-Profilaxia malnutriției la 
copiii cu greutate mica la naștere 

- PN VI 1.5- Prevenirea deficientelor de Auz prin Screening Auditiv la Nou - născuți 
- PN VI 2.5- Programul National de Sănătate a Femeii si Copilului-Subprogramul de sănătate 

a femeii-Profilaxia sindromului de izoimunizare RH 
3. Acțiuni prioritare: 
- AP- ATI 
- AP-AVC 
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Activități specifice 

1. Transmiterea lunara către structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății a cererilor 
lunare de finanțare, însoțite de documente justificative, in vederea deschiderilor de credite 
bugetare pentru derularea programelor de sănătate 

2. Urmărirea modului de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea 
programelor/subprogramelor naționale de sănătate  

3. Evaluarea trimestriala , centralizarea si raportarea a indicatorilor specifici către structurile de  
specialitate din cadrul UATM-urilor si/sau Ministerului Sănătății 

Obiectiv  

Asigurarea unei colaborări eficiente cu spitalele, in domeniul asistentei medicale si programelor 
naționale de sănătate 

Activități Specifice 

1. Asigurarea datelor necesare privind încheierea contractelor / actelor adiționale  pentru 
desfășurarea activităților prevăzute in programele naționale de sănătate, finanțate de către 
Ministerul Sănătății . 

2. Primirea si înregistrarea documentelor justificative necesare decontării bunurilor si serviciilor 
acordate in cadrul programelor /subprogramelor naționale de sănătate 

3. Monitorizarea gradului de utilizare a fondurilor puse la dispoziție spitalelor din județ 
4. Realizarea activităților necesare in vederea lichidării si ordonanțării cheltuielilor angajate 

conform prevederilor legale in vigoare 
5. Întocmirea lunara a procesului verbal privind stocul de medicamente ARV necesar derulării 

optime a programului PN I.3 
6. In conformitate cu OMS nr. 377/ 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a 

programelor naționale de sănătate pentru anii 2017- 2018, Compartimentul de asistenta 
Medicala si Programe a mai procedat la:  
- asigurarea colectării din teritoriu a raportărilor privind Programele Naționale de Sănătate. 
- defalcarea bugetului anual aprobat de Ministerul Sănătății, împreuna cu coordonatorii 

programelor de sănătate din Direcția de Sănătate Publica Neamț si unitățile sanitare, pe 
fiecare program si sursa de finanțare, cu respectarea trimestrializarii aprobate de 
Ministerul Sănătății. 

- întocmirea lunară a cererilor de finanțare pentru programele de sănătate  derulate de 
Direcția de Sănătate Publica Neamț si unitățile sanitare, pe baza documentației depuse.  

- analizarea rezultatelor in vederea întocmirii indicatorilor trimestriali si transmiterea 
acestora la M.S. 

- întocmirea situațiilor solicitate de Ministerul Sănătății si UATM privitoare la derularea 
programelor de sănătate: suplimentari credite, virări de credite, proiecte de buget pentru 
anii viitori, angajamente cheltuieli etc.. 
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COMPARTIMENTUL AVIZE/AUTORIZĂRI 

Echipa 

• 1 inspector superior 

Obiectiv 

Emiterea de documente de reglementare în conformitate cu prevederile legislației în vigoare 

Activități specifice 

1. Întocmirea de documente conform O.M.S. nr. 1030/2009 cu modificările și completările 
ulterioare: 
- au fost primite 746 dosare  
- au fost întocmite și eliberate: 

o 146 autorizații sanitare de funcționare(unități medicale, cămine de bătrâni, unități 
școlare, unități servicii sociale) 

o 58 vize autorizații sanitare de funcționare  
o 347 notificări asistență de specialitate de sănătate publică 
o 137 notificări certificarea conformității  

2. Înregistrarea unităților medicale în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale: 
- Au fost emise 34 certificate de înregistrare, pentru unitățile medicale noi, în Registrul Unic 

al Cabinetelor Medicale 
- Au fost emise 26 certificate-anexă/supliment pentru unitățile medicale a căror obiect de 

activitate s-a modificat 
- Au fost reziliate 22 unități medicale din Registrul Unic al Cabinetelor Medicale. 

3. Eliberarea de Autorizații de liberă practică pentru personalul sanitar cu studii superioare: 
- Au fost eliberate 9 autorizații de liberă practică pentru personalul sanitar cu studii 

superioare. 
4. Autorizarea unităților pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului 

de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie 
- Au fost reavizate 13 unități pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea 

permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie. 
5. Înregistrarea Declarațiilor pe proprie răspundere ridicate de la Registrul comerțului și 

repartizarea acestora către Serviciul de control – 6.422 declarații 
6. Înregistrarea Declarațiilor pe proprie răspundere depuse de reprezentanții unităților școlare 

și primăriilor și repartizarea acestora către Serviciul de control – 29 declarații 
7. Gestionarea bazelor de date pentru documentele de reglementare eliberate și transmiterea 

periodică către serviciul de control în sănătate publică 
8. Oferirea informațiilor, la solicitare, asupra procedurilor de reglementare a obiectivelor și 

activităților (pentru 1.417 persoane la sediul instituției, telefonic, cât și răspuns în format 
electronic) 

9. Primirea, înregistrarea și verificarea dosarelor, redactarea și eliberarea autorizației, conform 
prevederilor O.M.S. nr. 1159 din 30.08.2010 privind aprobarea Listei unităților de asistență 
medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de 
conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie; 



COMPARTIMENTUL AVIZE/AUTORIZĂRI 

61 

10. Primirea, înregistrarea și verificarea dosarelor, redactarea și eliberarea autorizației, conform 
prevederilor O.M.S. nr. 607 din 8.05.2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind 
autorizarea unităților de transfuzie sanguină din unitățile sanitare (Dispoziția nr. 81 din 
28.11.2013); 

11. Atribuții privind componenta Calificări profesionale a Sistemului IMI – utilizator (adresa D.S.P. 
Neamț – Compartiment R.U.N.O.S. 11.186 din 21.11.2016). 
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COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN 

Echipa 

• 1 auditor superior 

Obiective 

Oferirea de asigurări managementului privind toate activitățile desfășurate în cadrul instituției 
pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial. 

Oferirea de consiliere managementului în vederea îmbunătățirii sistemelor de control intern 
managerial. 

Creșterea calității activității de audit public intern. 

Raportarea anuală privind activitatea de audit public intern.  

Activități specifice 

1. Planificarea strategică a misiunilor de audit intern pe baza analizei riscurilor. 
- Pentru perioada 2019-2021 a fost întocmit Planul multianual de audit public intern, plan 

ce stă la baza elaborării planului anual de audit public intern. 
- Referitor la elaborarea planului multianual, acesta s-a realizat ținând cont de activități.  

2. Planificarea anuală a misiunilor de audit intern. 
- În conformitate cu prevederile art. 13 lit. b. din Legea nr.672/2002 privind auditul public 

intern și ale art. 2.4.1.3.1. din HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale 
privind exercitarea activității de audit public intern, pentru anul 2019 a fost întocmit Planul 
de audit public intern, înregistrat sub nr. 11151 din 29 noiembrie 2018, plan care este 
aprobat de către directorul executiv și respectă structura standard prevăzută de norme. 

3. Efectuarea misiunilor de audit pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și 
control ale instituției sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, 
economicitate, eficiență și eficacitate. 
- În cursul anului 2019 au fost realizate atât misiuni de audit cuprinse în planul anual, cât și 

misiuni ad-hoc la solicitarea conducerii entității. 
- La solicitarea Ministerului Sănătății de a include în planul de audit pentru anul 2019 a unor 

misiuni de audit cu privire la evaluarea sistemului de prevenire a corupției s-au efectuat 
două misiuni de audit cu tema: „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției” la nivelul 
Direcției de Sănătate Publică Neamț și la Serviciul de Ambulanță Județean Neamț. 

- 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 UCAPI-MFP este reprezentat de evaluarea gradului de 
implementare a măsurilor de prevenire a corupției, prevăzute în anexa nr. 3 la HG 
nr.583/2016 privind aprobarea SNA 2016-2020, respectiv: codul etic, consilierul de etică și 
funcțiile sensibile. 

- Rapoartele de audit public intern întocmite au fost transmise la termenele stabilite, 
conform adresei de solicitare, la Ministerul Justiției. 
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- Altă misiune planificată și realizată în anul 2019 este „Asigurarea cu privire la desfășurarea 
activității de achiziții publice”. 

- Au fost examinate responsabilitățile asumate de către compartimentul de achiziții publice 
cu privire la organizarea și realizarea activităților și îndeplinirea obligațiilor în mod eficient 
și eficace. 

- În cursul anul 2019 a fost dispusă o misiune ad-hoc la compartimentul de statistică și 
informatică în sănătate publică cu privire la verificarea activităților legate de eliberarea 
codului de parafă. Raportul de audit public intern aprobat a fost transmis la solicitare, 
Ministerului Sănătății. 

- Pe lângă misiunile de audit planificate și ad-hoc realizate, auditorul intern a participat în 
cursul anul 2019 și la două acțiuni de verificare dispuse de conducerea entității. 

4. Informarea structurii de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătății despre 
recomandările neînsușite de conducătorul unității publice auditate, precum și despre 
consecințele acestora. 
- În anul de raportare nu au existat recomandări neînsușite de către conducătorul entității 

publice auditate. 
5. Raportarea periodică directorului executiv, precum și structurii de audit public intern din cadrul 

Ministerului Sănătății cu privire la constatările, concluziile și recomandările rezultate din 
activitățile de audit.  
- Auditorul intern a raportat conducerii entității constatările efectuate pe parcursul derulării 

misiunilor de audit și la finalizarea acestora a prezentat proiectul de raport de audit, 
raportul de audit și sinteza raportului de audit.  

- De asemenea, la solicitarea Ministerului Sănătății auditorul a realizat misiunile de audit 
solicitate de acesta și la termen a transmis rezultatele activității sale. 

6. Elaborarea și transmiterea raportului anual al activităților de audit public intern. 
- În conformitate cu prevederile art.13 lit. f din Legea 672/2002 privind auditul public intern, 

republicată cu modificările ulterioare, auditorul a întocmit și prezentat la termen 
Ministerului Sănătății, raportul anual privind activitatea de audit public intern pe structura 
prezentată pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. 

- În ianuarie 2019 a fost întocmit și transmis Ministerului Sănătății și Camerei de Conturi a 
Județului Neamț raportul privind activitatea de audit înregistrat sub numărul 767 din 29 
ianuarie 2019. 

7. Creșterea calității activității de audit public intern. Pregătirea profesională continuă a 
auditorului intern. 
- La nivelul compartimentului de audit este elaborat programul de asigurare și îmbunătățire 

a calității activității de audit intern, înregistrat sub numărul 11932 din 05.12.2017, plan 
actualizat anual, ultima actualizare fiind la data de 31.12.2019. 

- În cadrul compartimentului se monitorizează calitatea activității de audit public intern și se 
comunică rezultatele directorului executiv. 

- Auditorul intern se preocupă în permanență de creșterea calității activității de audit prin 
studierea legislației, a ghidurilor privind realizarea misiunilor de audit și prin participarea la 
cursurile de pregătire profesională. 

- Auditorul intern, prin activitățile desfășurate a adăugat valoare și a îmbunătățit activitățile 
auditate în anul 2019, prin recomandările cuprinse în rapoartele elaborate. 
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COMPARTIMENT R.U.N.O.S. 

Echipa 

• 2 consilieri superiori 

Obiectiv 

Recrutare, selecție și angajare personalul 

Activități specifice 

1. Organizarea concursurilor de angajare/recrutare pe perioadă nedeterminată, pe posturile 
vacante aflate în instituție, in vederea asigurării activității cu personal specializat. Astfel, în 
perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 s-au susținut 2 concursuri pentru ocuparea posturilor 
vacante din următoarele compartimente:  
- Compartimentul Asistență medicală și programe - 1 post inspector superior 
- Control unități și servicii de sănătate - Compartimentul de control al asistenței medicale a 

mamei și copilului – 1 post inspector superior 
2. Organizarea în mod direct a concursurilor de angajare pe o perioadă determinată, pe posturile 

ai căror titulari se află în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani.  
- Am avut o persoană în acest caz, din cadrul Compartimentului Asistență medicală și 

programe, până la 01.04.2019, post care nu a fost scos la concurs, ulterior a devenit vacant. 
3. Întocmirea contractelor individuale de muncă, a deciziilor de angajare ale salariaților angajați 

pe o perioadă nedeterminată/determinată, precum și a actelor adiționale la contractele 
individuale de muncă, ori de câte ori a fost necesar.  
- În acest an s-au emis dispoziții și acte adiționale de modificare al salariilor de bază, din luna 

ianuarie 2019, conform Legii-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice și a Ordonanței de urgență nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018, privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.  

4. Asigurarea personalului necesar punctului de lucru in vederea asigurării activității în municipiul 
Roman cu personal specializat pentru asigurarea serviciilor de supraveghere medicală și 
realizarea programelor naționale de sănătate. 

Obiectiv 

Evidență personal 

Activități specifice 

1. Ținerea evidenței informatizate și actualizarea mișcărilor de personal efectuate în anul 2019. 
2. Asigurarea evidenței la zi și operarea în programul informatic de personal a vechimii în muncă 

a salariaților. 
3. Ținerea evidenței deducerilor suplimentare de care beneficiază salariații potrivit 

reglementărilor legale în vigoare. 
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4. Actualizarea permanentă a bazei de date în vederea completării fișelor fiscale ale salariaților. 
5. Întocmirea deciziilor de angajare pe durată determinată, de suspendare și încetare a 

contractului individual de muncă, de suspendare și încetare a raportului de muncă, de reluare 
a activității, de modificare a sporurilor de vechime, de acordare a sporurilor pentru condiții 
periculoase, deosebit de periculoase și vătămătoare pentru perioada 01.01.2019 – 
31.12.2019. 

6. Ținerea evidenței persoanelor pensionabile, eliberarea documentelor necesare pentru 
depunerea dosarelor de pensie, întocmirea și transmiterea de înștiințări nominale către 
salariații în cauză, precum și întocmirea formalităților necesare înaintării dosarelor de pensie 
pentru salariații D.S.P. Neamț. 

7. Elaborarea și completarea fișelor de post cadru pentru toate categoriile de personal din cadrul 
D.S.P Neamț. 

8. Operarea modificărilor apărute în activitatea salariaților, înscrierea noilor angajări în Registrul 
General Electronic al salariaților și comunicarea tuturor modificărilor la I.T.M. Neamț. 

9. Gestionarea nomenclatorului de mărci din programul de personal pentru salariații D.S.P. 
Neamț. 

10. Ținerea și actualizarea evidențelor salariaților în vederea introducerii datelor în programul de 
salarii, calcularea drepturilor salariale, evidențierea și raportarea lor la Compartimentul 
Contabilitate. 

11. Urmărirea lunară, trimestrială și anuală a încadrării plăților drepturilor salariale conform 
bugetului aprobat și alocat D.S.P. Neamț. 

12. Întocmirea lunară a ordinelor de plată pentru drepturile salariale ale salariaților D.S.P. 
Neamț,. 

13. Evidența lunară și raportarea contribuțiilor angajatului și ale angajatorului, declarațiile D112, 
M500 si D100. Pentru declarația M500, privind raportarea personalului din instituții publice, 
se va modifica manual în programul informatic, baza legală pentru stabilirea salariului de 
încadrare conform Legii nr.153/2017. 

14. Întocmirea lunară a dosarului pentru Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Neamț în 
vederea recuperării sumelor plătite pentru concediu medical. 

15. Întocmirea lunară a fișelor colective de prezență pentru salariații D.S.P. Neamț. 
16. Evidența concediilor de odihnă, a concediilor medicale, concediului fără plată și a orelor 

suplimentare efectuate de salariații D.S.P. Neamț. 
17. Întocmirea adeverințelor de venit, adeverințelor din care sa reiasă numărul de zile de 

concediu medical pentru medicii de familie și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Neamț, 
pentru alte instituții și unități cu privire la deducerile salariale, plata cotizației la organele și 
organismele din cadrul județului Neamț care eliberează certificate de competență pentru 
salariații D.S.P. Neamț. 

18. Întocmirea notelor de lichidare pentru salariații D.S.P. Neamț care și-au încetat activitatea. 
19. Întocmirea, în temeiul legislației în vigoare, a documentelor necesare pentru efectuarea 

concediului pentru îngrijirea copilului. 
20. Întocmirea actelor adiționale la contractele individuale de muncă ale salariaților D.S.P. 

Neamț. 
21. Întocmirea situațiilor solicitate de către Ministerul Sănătății, atât pentru aparatul propriu cât 

și pentru unitățile sanitare cu paturi, serviciul de ambulanță și a celorlalte unități sanitare 
din județ. De la începutul anului s-a solicitat de către M.S. următoarele date: 
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- Situații lunare privind sporurile acordate la nivel de instituție, conform limitelor impuse de 
prevederile art.25 alin. (2) și alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

- Lista personalului detașat la nivelul instituțiilor publice aflate în coordonarea, subordonarea 
sau autoritatea Ministerului Sănătății. 

- Tabel cu date privind salariile de bază, sporuri, indemnizații de hrană, acordate în luna 
ianuarie 2019, având în vedere aplicarea prevederilor O.U.G. nr.114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, în vederea 
aplicării în anul 2019 a prevederilor art. nr.25 din Legea 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

- Numărul maxim de posturi repartizate pe instituție si salariul mediu de bază, conform 
nomenclatorului, solicitat de Ministerul Finanțelor Publice potrivit prevederilor art.69 din 
Legea bugetului pe anul 2019, nr.50/2019. 

- Datele de contact ale persoanelor responsabile de implementarea declarațiilor de avere și 
a declarațiilor de interese din cadrul DSP Neamț, SAJ Neamț și al spitalelor din județul 
Neamț 

- Inspectoratul sanitar de stat din MS, a solicitat date referitoare la personalul care lucrează 
în cadrul serviciului de control în sănătate publică, număr de medici, de personal sanitar 
superior, personal sanitar mediu și alte categorii.  

- Tabel cu date referitoare la cheltuielile de personal, conform prevederii bugetare pentru 
aparatul propriu, având în vedere structura din OMS nr.1078/2010.  

- Situația personalului angajat la Serviciul control in sănătate publică al DSP Neamț.  
- Situații privind personalul și salariile din unitățile sanitare publice cu paturi, de pe raza 

județului Neamț, pentru Institutul Național de Statistică.  
- Plan de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2019.  
- Organigrama și statul de funcții actualizat la 01.09.2019. 
- Întocmirea lunară/raportarea drepturilor bănești, reprezentând bursele medicilor rezidenți 

din județul Neamț 
- Întocmirea necesarului de medici specialități în diverse specialități medicale pe următorii 

3-6 ani  
- Întocmirea listelor privind posturile scoase la rezidențiat de unitățile sanitare din județul 

Neamț și transmiterea lor la Ministerul Sănătății 
- Întocmirea adreselor privind repartizarea/detașarea/mutarea medicilor rezidenți în 

unitățile sanitare din județ, sau din alte unități din țară. 
- Înaintarea documentației/dosarelor depuse în vederea obținerii certificatului privind 

recunoașterea calificării profesionale în statele membre U.E.  
- Înaintarea la M.S. a solicitărilor privind clasificarea/înființarea de spitale/clinici private pe 

raza județului Neamț, 
22. Primirea dosarelor în vederea analizării solicitărilor medicilor care împlinesc vârsta de 

pensionare și prelungirea activității lor peste vârsta de 65 ani, de către comisia mixtă înființată 
la nivelul direcției, conform alineatului 8 art.391 din Legea nr.95/2006, în vederea emiterii 
avizelor anuale. 
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Obiectiv 

Aplicarea prevederilor legale 

Activități specifice 

1. Întocmirea și transmiterea lunară, trimestrială, semestrială și anuală către Institutul Național 
de Statistică a raportărilor statistice privind fondurile salariale și alte fonduri datorate către 
bugetul de stat precum și a anchetei locurilor de muncă în anul 2015. 

2. Întocmirea și transmiterea lunară către Ministerul Sănătății – Direcția Organizare și Politici 
Salariale a situației centralizate cu privire la raportarea lunară a numărului de posturi ocupate 
și fondul de salarii realizat, pentru aparatul propriu al direcției, pentru Serviciul de Ambulanță 
Județean Neamț și pentru unitățile sanitare de pe raza județului Neamț transferate la 
administrația publică locală. 

3. Întocmirea și transmiterea lunară către Direcția Generală a Finanțelor Publice Neamț cu 
privire la raportarea numărului de personal și fondul de salarii aferent anului 2017, conform 
H.G. nr.186/1995. 

4. Întocmirea, verificarea, analizarea, centralizarea și fundamentarea statelor de funcții în 
vederea stabilirii structurilor corespunzătoare și încadrarea în numărul de posturi aprobate 
prin O.M.S. nr. 1080/2013 - 94 posturi. 

5. Întocmirea, verificarea, transmiterea și semnarea actelor adiționale la promovarea 
salariaților în anul 2017 precum și a salariaților cărora li s-a schimbat sporul de vechime. 

6. Întocmirea și actualizarea în conformitate cu prevederile legale a procedurilor de lucru 
elaborate conform O.M.F.P. nr. 946/2005 republicat. 

7. Aplicarea ordinelor și normelor Ministerului Sănătății privind formarea, încadrarea, transferul 
și detașarea medicilor, farmaciștilor, biologilor, chimiștilor, biochimiștilor și asistenților 
medicali, la nivelul direcțiilor de sănătate publică, colaborând, verificând aplicarea acestor 
norme la nivelul unităților sanitare cu personalitate juridică din județ. 
- A fost verificat modul de organizare și desfășurare a concursurilor pentru toate 

categoriile de personal din unitățile sanitare subordonate. 
8. Înaintarea solicitărilor către Ministerului Sănătății aprobarea organizării concursurilor pentru 

ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu, conform legislației în vigoare. 
9. Participarea la organizarea concursurilor și examenelor pentru obținerea de grade și trepte 

profesionale, precum și de intrare în rezidențiat. 
10. Întocmirea și transmiterea lunară la A.N.F.P, situația privind respectarea codului de conduită 

al funcționarilor publici, inclusiv regimul incompatibilităților și al conflictului de interese. 
11. Întocmirea și actualizarea bazei de date privind funcțiile și funcționarii publici proprii și 

transmiterea situației la A.N.F.P. 
12. Întocmirea și transmiterea lunară la A.N.F.P, situația privind salarizarea funcționarilor publici. 
13. Verificarea în vederea trimiterii la Ministerul Sănătății solicitările unităților sanitare cu paturi 

privind reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii acestora. 
14. Organizarea evidenței de primire și transmitere spre aprobare la Ministerul Sănătății a 

dosarelor depuse de către personalul medico-sanitar cu studii superioare și medii care solicită 
recunoașterea calificărilor românești în celelalte state ale U.E. pentru eliberarea certificatelor 
care atestă obținerea titlurilor pentru profesiile dobândite. 
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15. Colaborarea cu autoritățile județene și locale din județ pentru respectarea legislației în 
domeniul sanitar pentru unitățile sanitare cu paturi a căror management a fost transferat în 
subordinea acestora. 

16. Organizarea concursului de promovare pentru salariații instituției și promovarea acestora pe 
funcții cu studii superioare, urmare absolvirii facultății. 

Obiectiv 

Formare profesională 

Activități specifice 

1. Participarea personalului DSP Neamț la programele de perfecționare 

Obiectiv 

Evaluare profesională 

Activități specifice 

1. Centralizarea fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru anul 2016. 

Obiectiv 

Declarații de avere și de interese 

Activități specifice 

1. Urmărirea și gestionarea declarațiilor de avere și de interese ale salariaților D.S.P. Neamț, 
potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

Mențiuni 

1. Elaborarea Procedurilor la nivelul Compartimentului RUNOS din cadrul D.S.P. Neamț. 
2. Elaborarea și transmiterea adreselor de răspuns la solicitările formulate de către salariații 

instituției, referitor la promovarea acestora pe funcții cu studii superioare, urmare absolvirii 
facultății. 
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COMPARTIMENT JURIDIC 
Obiectiv 

Respectarea legii, apărarea proprietății publice și private aflate în administrarea DSP Neamț, precum 
și la buna gospodărire a mijloacelor materiale și financiare din patrimoniul instituției 

Activități specifice 

1. Redactarea cererilor de chemare în judecată, formularea apărărilor, întreprinderea demersurilor 
pentru punerea în executare a titlurilor executorii. 

2. Participare, redactare procese verbale și hotărâri ale Comitetului director al DSP Neamț. 
3. Întocmirea, redactarea și distribuirea dispozițiilor directorului executiv. 
4. Monitorizarea apariției Monitoarelor Oficiale ale României și distribuirea către compartimentele 

interesate. 
5. Monitorizarea apariției Ordinelor ministrului sănătății și distribuirea acestora către 

compartimentele interesate. 
6. Redactare contracte/acte adiționale încheiate de Direcția de Sănătate Publică Neamț cu unitățile 

sanitare, unitățile administrativ teritoriale și terți. 
7. Consultanță de specialitate pentru toate compartimentele D.S.P. Neamț, precum și pentru terți. 
8. Urmărirea și întocmirea evidenței pentru punerea în executare a măsurilor de siguranță 

prevăzute de art.113, 114 Cod penal. 
9. Transmiterea către medicii de familie a Sentințelor judecătorești de punere sub interdicție a 

persoanelor fizice pentru instituirea unei supravegheri medicale permanente. 
10. Corespondență diversă cu instituțiile publice, precum și cu terții. 
11. Evidența avizării documentelor în vederea apostilării de către Instituția Prefectului județul Neamț 

cu Apostila de la „Haga”. 
12. Întocmirea, redactarea întâmpinărilor, formularea apărărilor, asigurarea reprezentării în fața 

instanțelor judecătorești în cazurile de malpraxis. 
13. Reprezentarea DSP Neamț în fața instanțelor judecătorești de orice grad. 
14. Consultanță și reprezentare pentru Comisia de Monitorizare și competență profesională pentru 

cazurile de Malpraxis. 
15. Punerea în executare a proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor. 
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COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL 

Echipa 

• 1 consilier superior 

Obiectiv 

Desfășurarea optimă a activității de relații publice 

Activități specifice 

1. Au fost înregistrate 153 sesizări și rezolvate 139 sesizări, din care: 
- 12 sesizări pe act medical 
- 141 sesizări pe factori de risc. 

2. Au fost înregistrate 37 solicitări de informații de interes public în baza Legii nr. 544/2001. 
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COMPARTIMENT STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

Echipa 

• 1 consilier superior – programator 

• 1 consilier superior – inginer calculatoare 

• 1 consilier superior – economist 

• 1 consilier superior – administrație publică 

• 1 consilier superior – informatică 

Obiectiv 

Întocmirea lucrărilor statistice specifice și organizarea bazelor de date județene 

Activități specifice 

1. Primirea, verificarea centralizatoarelor lunare de la medicii de familie, prelucrarea și 
totalizarea datelor pentru centralizatorul lunar pe județ. 

2. Primirea, verificarea și prelucrarea lunară a tabelelor cu cazurile de TBC în vederea calculării 
indicatorilor de morbiditate. 

3. Primirea, verificarea, codificarea fișelor de deces 0-1 an, perinatal, 1- 4 ani și trimiterea în 
fiecare lună, la CNSISP București. 

4. Verificarea, codificarea și prelucrarea buletinelor statistice de născuți vii, născuți morți și 
decese înregistrați în fiecare luna, de la Direcția Regională de Statistică Neamț. 

5. Calcularea indicatorilor demografici (natalitate, mortalitate generală, spor natural, 
mortalitate generală infantilă, mortinatalitate, prematuritate) - lunar. 

6. Calcularea indicatorilor de morbiditate pentru bolile cu raportare lunară pe fișe (TBC, sifilis, 
gonoree, hepatita virală, scarlatina și cancer) - lunar. 

7. Primirea, verificarea și prelucrarea fișelor de cancer de la cabinetul de oncologie județean - 
lunar.  

8. Verificarea centralizatoarelor de activitate ale spitalelor din județul Neamț și calcularea 
indicatorilor de eficiență (utilizare pat, durata medie de spitalizare, cheltuieli pentru 
medicamente, pentru un pat, pentru un bolnav și o zi de spitalizare) - lunar. 

9. Primirea, verificarea Dărilor de Seama trimestriale privind cunoașterea principalilor indicatori 
ai cunoașterii sănătății de la medicii de familie și de la spitale. Prelucrarea și totalizarea 
acestor date pentru Darea de Seama trimestriala pe județ și trimiterea la CNSISP București. 

10. Primirea, verificarea, centralizarea și transmiterea către CNSISP București a consumului de 
medicamente din unitățile sanitare cu paturi din județ - semestrial. 

11. Primirea, verificarea și transmiterea către CNSISP București a centralizatoarelor bolnavilor 
ieșiți din spital și a fișierelor de export intern - date clinice la nivel de pacient, spitalizare 
continua si de zi, conform prevederilor ordinului ministrului sănătății publice și al 
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576/2006, privind 
înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de 
spitalizare continuă și spitalizare de zi - anual. 
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12. Întocmirea și transmiterea la CNSISP București a raportărilor anuale: 

- Raportul statistic „SAN” pentru sectorul public și privat pe anul anterior,  
- Darea de seama privind personalul muncitor sanitar pentru anul anterior,  
- Darea de seama privind principalii indicatori ai cunoașterii sănătății pentru anul anterior,  
- Sinteza activității medico-sanitare pe anul anterior,  
- Darea de seama privind cheltuielile bugetare ale unităților sanitare pe anul anterior,  
- Centralizatorul activității spitalului, separat pentru fiecare spital, pe anul anterior,  
- Centralizatorul investigațiilor de laborator pe anul anterior,  
- Centralizatorul bolnavilor ieșiți din spital pentru fiecare unitate pe anul anterior,  
- Centralizatorul de morbiditate al cabinetelor medicale de familie pe anul anterior,  
- Centralizatorul morbidității în unitățile ambulatorii de specialitate pe anul anterior,  
- Centralizatorul cu intervențiile din domeniul sanitar, indiferent de tipul procedurii 

(explorări funcționale, investigații radiologice și oncologice, intervenții chirurgicale), pe 
anul anterior. 

13. Evidența tuturor medicilor din județul Neamț prin aplicația PERSJUD, conform prevederilor 
ordinului ministrului sănătății nr. 1059/2003, privind declararea nominală obligatorie și 
evidența medicilor – mișcarea personalului sanitar superior (adăugarea, modificarea și 
scoaterea din evidentă a medicilor și a unităților sanitare din județ), eliberarea codurilor de 
parafă pentru medicii noi angajați. 

14. Evidența, în format electronic, a tuturor cabinetelor medicale din județul Neamț prin aplicația 
COM_PAR.  

15. Evidența, în format electronic, și a altor categorii de personal medical decât medici, din mediul 
privat, prin solicitarea datelor de la furnizorii de servicii medicale din județul Neamț. 

16. Realizarea raportării lunare conform prevederilor ordinului ministrului sănătății  
nr. 610/14.05.2009, privind raportarea deceselor de cauză violentă de către Instituțiile de 
Medicină Legală. 

17. Realizarea machetelor centralizatoarelor lunare, trimestriale și anuale. 
18. Furnizarea de date statistice structurilor interne și externe interesate, în conformitate cu 

legislația în vigoare. 

Obiectiv 

Menținerea și dezvoltarea sistemului informatic al instituției 

Activități specifice 

1. Implementare și mentenanță aplicații interne. 
2. Întreținere hardware și software echipamente IT. 
3. Administrare Intranet. 
4. Administrare pagina web. 
5. Administrare servere instituție. 
6. Participarea la realizarea achizițiilor echipamentelor IT și a consumabilelor informatice. 
7. Participarea la activitatea de inventariere a echipamentelor IT. 
8. Sprijin tehnic și logistic acordat altor compartimente. 
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9. Sprijin tehnic și logistic acordat furnizorilor de servicii medicale (unități sanitare cu paturi, 
medici de familie) din teritoriu privind instalarea și utilizarea unor aplicații specifice. 

Alte activități 

1. Activități specifice impuse de calitatea de consilier de etică și raportarea informațiilor privind 
respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici, conform prevederilor 
ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 3753/2015, privind 
monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării 
procedurilor disciplinare. 

2. Activități specifice pe linia informațiilor clasificate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului 
României nr. 585 din 13 iunie 2002, pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a 
informațiilor clasificate în România 

3. Activități specifice privind mobilizarea la locul de muncă, conform prevederilor Hotărârii 
Guvernului României nr. 370 din 18 martie 2004, pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 477/2003, privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru 
apărare. 

4. Activități specifice privind controlului intern managerial, conform legislației în vigoare. 
5. Raportarea activității Centrelor de permanență din județ, conform Ordinului ministrului 

sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697/112/2011, pentru aprobarea 
Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistentei medicale primare prin 
centrele de permanentă. 

6. Preluarea și gestionarea documentelor de autorizare a unităților farmaceutice prin platforma  
PCUe-Punctul de Contact Unic Electronic. 

7. Activități specifice de implementare, la nivelul DSP Neamț, a prevederilor Regulamentului 
Delegat al Comisiei Europene nr. 161/2016 cu privire la sistemul de verificare a 
medicamentelor ce are drept scop prevenirea intrării medicamentelor falsificate în sistemul 
legal de distribuție – înscriere în sistem, configurare cititoare de coduri de bare și calculatoare, 
instruire operatori, realizarea de teste. 

 

  



DEPARTAMENT ECONOMIC/ADMINISTRATIV 

74 

DEPARTAMENT ECONOMIC/ADMINISTRATIV 

Structura 

• Compartiment buget finanțe 

• Compartiment contabilitate 

• Serviciul administrativ și mentenanță 

• Compartiment achiziții publice 

Echipa 

• 5 consilieri superiori – economiști 

• 1 inspector – inginer constructor 

• 1 inspector de specialitate 

• 1 magazioner 

• 5 șoferi 

Compartiment achiziții publice 

1. Au fost efectuate achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității serviciilor, 
compartimentelor și laboratoarelor din cadrul instituției, în funcție de sursele de finanțare și 
de programele de sănătate derulate de instituție, cuprinse în programul de achiziții anual: 
rechizite, materiale de curățenie, utilități, materiale și servicii funcționale, lucrări de reparații 
curente la clădiri ( reparații interioare la sediile instituției, laboratoare, reparații la instalația 
electrică, la instalația termică – centrale termice), lapte praf, vaccinuri, materiale sanitare, 
reactivi, dezinfectanți, obiecte de inventar, deplasări, materiale de laborator, publicații, 
cursuri, securitatea și protecția muncii și servicii diverse. 

2. Toate achizițiile publice s-au efectuat prin cumpărare directă în acest an. 
3. Din bugetul total pe anul 2019 s-au achiziționat:  
- Buget de stat: 40.875 lei lapte praf pentru copii între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte 

matern; 32000 lei carburanți, 19214,20 lei obiecte de inventar, 2.000 lei deplasări, 89007 
lei materiale și servicii cu caracter funcțional și alte cheltuieli, utilități, rechizite, publicații, 
cursuri, materiale de curățenie. 

- Venituri proprii, din care: 70.530 reactivi, 40.909 lei materiale de laborator, 39.803 lei 
reparații curente, 25.930 lei obiecte de inventar, 16.286 lei deplasări, 2.892 lei cursuri, 
149.649 lei materiale și servicii cu caracter funcțional, 61.397 lei carburanți, furnituri de 
birou, materiale de curățenie, utilități, publicații, protecția muncii. 

- 132.574 cheltuieli de capital – pe lista de investiții aprobată. 
Din lista de investiții s-au făcut următoarele achiziții: 

o Autoclav vertical – laborator toxicologie Roman: 29.988 lei; 
o Spectrofotometru UV_VIS – laborator chimie sanitară: 46.386 lei; 
o Autoturism Dacia Logan: 44.311 lei; 
o Servicii expertiză în vederea angajării lucrărilor de reparații clădiri sediu instituție: 

11.888 lei. 
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Serviciul administrativ și mentenanță 

1. Pe parcursul anului 2019, serviciul a fost implicat in activitățile si demersurile legale de 
obținere de fonduri pentru dotările cu aparatură medicală, reparații capitale si consolidări de 
clădiri, atât pentru desfășurarea în bune condiții și satisfacerea necesităților proprii ale 
instituției noastre cât și pentru spitalele publice din județul Neamț. În acest sens pe baza 
necesarelor transmise de spitalele publice din județ, dar și ale serviciilor, compartimentelor și 
birourilor proprii s-a întocmit în lunile ianuarie-februarie o lucrare centralizatoare structurată 
pe 2 secțiuni (una privind propunerile de investiții pentru activitatea proprie și una cu 
propunerile de investiții pentru spitalele publice din județ, însoțită de notele de fundamentare 
aferente fiecărui obiectiv de investiții propus și acordurile privind cofinanțarea de către 
autoritățile publice locale pentru spitalele publice) ce a avut ca scop aprobarea fondurilor 
necesare în anul 2019 cu destinația amintită. În perioada ianuarie - aprilie 2019, propunerile 
de cheltuieli de natura investițiilor ale spitalelor publice din județ au fost analizate și 
prioritizate în cadrul unor lucrări ample fiind evaluate și reevaluate în mai multe etape, printr-
o serie succesivă de criterii. 

2. Am asigurat în perioada august – noiembrie 2019 analiza documentațiilor și perfectarea 
contractelor de finanțare prin transferuri de capital, pentru materializarea obiectivelor de 
investiții aprobate de către Ministerul Sănătății, spitalelor publice din județ. Tot în această 
perioadă s-au operat și s-au solicitat aprobări în vederea modificărilor prevederilor de sume 
pe articole, sau obținerea aprobărilor pentru nominalizarea altor aparate medicale decât cele 
inițial aprobate, în limita plafoanelor creditelor aprobate, ca urmare a identificării unor noi 
necesități și a economiilor realizate de către spitale în urma procedurilor de achiziție derulate 
la nivelul acestora. În final, în perioada noiembrie – decembrie 2019, au fost analizate toate 
cererile de finanțare și documentația aferentă transmise de către autoritățile publice locale 
în vederea dotării spitalelor publice cu aparatură performantă și de înaltă performanță, s-au 
transmis la M.S. cererile de finanțare întocmite la nivelul D.S.P. Neamț pentru finanțarea prin 
transferuri de capital a dotării cu aparatură și echipamente medicale de la bugetul de stat al 
M.S., pentru spitalele publice din județul Neamț, după cum urmează: 
- Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț – „Dotare cu aparatură și echipamente 

medicale”; 
- Spitalul Municipal de Urgență Roman – „Dotare cu aparatură și echipamente medicale” 
- Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Târgu Neamț – „Dotare cu aparatură și echipamente 

medicale”; 
- Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz – „Dotare cu aparatură și echipamente 

medicale”; 
- Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani – „Dotare cu aparatură și echipamente medicale”. 

3. Ne-am implicat in problemele legate de menținerea acreditării RENAR a laboratoarelor proprii 
din cadrul Departamentului de Supraveghere în Sănătate Publică, activități mai importante 
fiind etalonarea și verificările metrologice ale aparaturii de laborator dar și asigurarea cu 
materiale și consumabile, verificarea și întreținerea dotărilor, s-a asigurat evacuarea 
corespunzătoare a deșeurilor cu potențial septic din activitățile specifice concomitent cu 
reamenajarea unui spațiu pentru transformarea acestuia în punct de colectare - evacuare, 
asigurarea service-ului și întreținerii aparaturii de laborator existente, dar și achiziția de 
aparatură nouă – întocmirea și obținerea aprobărilor pentru listele de investiții proprii – de 
exemplu: Spectrofotometru UV VIS și Autoclav vertical. 
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4. Am participat în perioada iunie – octombrie 2019 la „Programul de stimulare a înnoirii parcului 
auto național pe anul 2019” în cadrul programului fiind casat un autoturism de serviciu cu o 
durată de utilizare de peste 10 ani și a fost achiziționat din veniturile proprii ale instituției un 
nou autoturism de serviciu cu norma de poluare Euro 6, mai puțin poluant pentru mediul 
înconjurător. 

5. Am achiziționat împreună cu compartimentul intern specializat de achiziții publice propriu 
produsele, serviciile, lucrările și utilitățile necesare funcționarii si desfășurării activităților 
curente ale instituției, în acest sens am asigurat emiterea contractelor și comenzilor ferme de 
aprovizionare, semnarea și parafarea de către părți și transmiterea acestora către furnizori, 
precum și urmărirea împreună cu serviciile/compartimentele proprii a executării acestora. Am 
asigurat perfectarea contractelor de prestări servicii către terți, efectuate de laboratoarele și 
compartimentele proprii. 

6. Am rezolvat problemele legate de întreținerea, reparația, înmatricularea și menținerea în 
circulație, plata taxelor privind utilizarea infrastructurii rutiere, asigurărilor RCA și verificărilor 
obligatorii ITP a tuturor mijloacelor auto din dotarea unității noastre, de asigurarea 
contractării de carburanți auto și am asigurat suportul tehnic împreună cu departamentul 
omolog din cadrul Ministerului Sănătății pentru perfectarea contractelor subsecvente de 
furnizare de carburanți necesare desfășurării activităților spitalelor publice din județ. 

7. Am asigurat paza și securitatea obiectivelor instituției cu firme specializate, am asigurat cu 
firme specializate serviciile de monitorizare și intervenția rapidă la sediile D.S.P. din Piatra 
Neamț și mentenanța sistemelor de alarmare la efracție din dotarea sediilor din Piatra Neamț. 

8. Am asigurat suportul și am colaborat cu responsabilul P.S.I. în vederea conformării și 
implementării prevederilor legale în domeniul prevenirii incendiilor. 

9. Am obținut aprobările pe lista de investiții pe anul 2019 și ne-am implicat împreună cu 
compartimentele de achiziții publice pentru dotarea cu un nou autoturism, spectrofotometru 
UV VIS și autoclav. 

10. Am finalizat în 2019 demersurile legale pentru predarea către C.J. a imobilului situat în Piatra 
Neamț pe str. Ștefan cel Mare nr. 23, am asigurat cu o firmă specializată lucrările pregătitoare 
și mutarea arhivei proprii și magaziei de materiale eliberând în vederea predării către C.J. 
Neamț clădirea C3 amplasată în imobilul situat în Piatra Neamț pe str. Ștefan cel Mare nr. 23. 

11. Am derulat lucrări de reparații curente la sediile din Piatra Neamț ale D.S.P. atât la partea de 
construcții dar și la instalațiile termice sanitare și electrice, asigurând contractarea, urmărirea 
în execuție și recepționarea acestora. 

12. În urma eliberării certificatului de urbanism, am asigurat expertizarea în vederea trecerii în 
faza de proiectare a lucrărilor de RK instalații sanitare la demisolul clădirii D.S.S.P. Neamț și a 
unor posibile lucrări conexe de sistematizare verticală, în vederea eliminării infiltrațiilor la 
demisolul clădirii, proiectarea și execuția lucrărilor se vor continua în anul 2020. 

13. Am asigurat verificarea periodică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale la sediile noastre 
din Piatra Neamț, dar și contractarea, execuția și întocmirea formalităților legale privind 
întreținerea și mentenanța centralelor termice de la sediile D.S.P. din Piatra Neamț și 
efectuarea la termenele scadente a verificărilor tehnice periodice ale acestora – V.T.P., 
verificarea anuală a canalului(coșului) de fum. 

14. Am asigurat contractarea prestărilor de servicii către terți privind prestarea de către 
laboratoarele instituției noastre a serviciilor D.D.D. și analize de laborator microbiologice și 
fizico-chimice. 
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15.Am asigurat lucrările de legătorie a documentelor generate de serviciile, compartimentele, 
birourile și laboratoarele instituției în vederea arhivării acestora în conformitate cu 
prevederile legale. 

Buget, finanțe, contabilitate 

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, Direcția de Sănătate Publică a județului Neamț a 
fost organizată și a funcționat ca ordonator secundar de credite în conformitate cu prevederile Legii 
nr.95/2006 cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1078/2010 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de 
sănătate publica și a municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. 

Unitățile sanitare din județul Neamț care sunt finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat 
și din alocații de la buget, pe baza de contracte, transferate la administrațiile locale începând cu 
01.08.2010, sunt următoarele: 

- Spitalul Județean de Urgenta Piatra Neamț, 
- Spitalul Municipal de Urgenta Roman, 
- Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Târgu Neamț, 
- Spitalul Orășenesc „Sf. Nicolae” Bicaz, 
- Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, 
- Spitalul de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman. 

În cele 6 spitale există un număr de 2.300 paturi.  

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019,bugetul de venituri și cheltuieli pentru sănătate de la 
bugetul de stat, capitolul 66.01 a fost executat după cum urmează: 

- lei - 

Indicatori financiari Prevederi 
inițiale 

Prevederi 
31.12.2019 

Finanțări 
31.12.2019 

Realizat 
31.12.2019 

A. CHELTUIELI 
CURENTE 

56.158.000 80.476.000 77.278.546 76.569.179 

a. Cheltuieli de 
personal 

7.707.000 8.406.000 8.406.000 8.332.296 

b. Bunuri și servicii  45.149.000 52.684.000 51.990.546 51.399.495 

c. Transferuri 3.238.000 19.306.000 16.802.000 16.758.345 

d. Alte cheltuieli 64.000 80.000 80.000 79.043 

TOTAL 56.158.000 80.476.000 77.278.546 76.569.179 

Din datele prezentate mai sus rezultă o execuție a bugetului de stat în procent de 95,2 
%(raportat la prevederea bugetara la 31.12.2019) si de 99,1 % (raportat la finanțarea la 31.12.2019), 
iar creditele neconsumate în sumă de 709.367 lei se regăsesc la D.S.P. Neamț astfel: 

1. cheltuieli de personal – 73.704 lei 
2. cheltuieli materiale, total – 591.051 lei 

- activitate proprie – 156.705 lei 
- acțiuni sănătate – spitale – 407.461 lei 
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- acțiuni de sănătate - disp. școlare- 25.744 lei 
- programe sănătate –D.S.P. – 0 lei 
- programe de sanatate-spitale-1.141 lei 

3. transferuri- 43.655 lei. 
4. alte cheltuieli – 957 lei. 

Precizam ca, în ultimele zile ale exercițiului financiar 2019, Casa Județeana de Asigurări de 
Sănătate Neamț a virat instituției noastre, spitalelor si autorităților publice din județ sumele aferente 
concediilor medicale din perioada iunie-octombrie 2019, acestea au virat sumele recuperate unității 
noastre, explicând creditele bugetare neconsumate. 

De asemenea, la cheltuieli materiale aferente activității proprii, s-a anulat de drept suma de 
150.000 lei – tratament în străinătate Iacoboaie Mihai Ovidiu care nu a mai efectuat tratamentul 
aprobat pana la sfârșitul anului 2019, informând în acest sens Ministerul Sănătății în luna decembrie. 

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli din credite bugetare, bugetul de stat pe ordonatori de 
credite s-a realizat după cum urmează: 

 - lei - 

Nr. 
crt. 

Ordonatori de credite Prevederi 
anuale 

Finanțări 
31.12.2019 

Realizat 
31.12.2019 

1. Direcția de Sănătate Publică Neamț 80.476.000 77.278.546 76.569.179 

 TOTAL 80.476.000 77.278.546 76.569.179 

În conformitate cu Legea bugetului de stat nr. 50/2019 și prevederile H.G.R. nr. 59/2003 privind 
înființarea unei activități finanțate din venituri proprii s-au realizat venituri proprii din prestațiile 
medicale efectuate contra cost, pe baza tarifelor stabilite de către Ministerul Sănătății cu avizul 
Ministerului Finanțelor, în suma de 751.034 lei (D.S.P. Neamț). 

În județul Neamț Direcția de Sănătate Publică Neamț se finanțează parțial, pentru activitatea 
din laboratoare, din prestațiile medicale efectuate contra-cost. 

Activitatea desfășurată de aceste unități la 31.12.2019 se prezintă astfel: 

- lei - 

Unitatea sanitara autofinanțata Venituri Cheltuieli 

Planificat 
2019 

Realizat 
31.12.2019 

Buget 2019 Plăți nete 
31.12.2019 

D.S.P. Neamț 757.000 751.034 757.000 707.258 

TOTAL 757.000 751.034 757.000  707.258 

Din datele prezentate mai sus rezultă că veniturile unităților autofinanțate au fost realizate în 
procent de 99,3%, iar cheltuielile au fost realizate în procent de 93,5%, față de prevederile pe întreg 
anul 2019. 
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Indicatori economici 

 

1. Gradul de realizare anual a plăților (cumulate) fată de prevederile aprobate, pe 
total cheltuieli finanțate de la bugetul de stat 

95,2% 

2. Gradul de realizare anual a plăților (cumulate) fată de prevederile aprobate pentru 
cheltuielile de personal finanțate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie 

99,3% 

3. Gradul de realizare anual a plăților (cumulate) fată de prevederile aprobate pentru 
cheltuieli materiale - bunuri și servicii, finanțate de la bugetul de stat, pentru 
activitatea proprie ( exclusiv suma de 150.000 lei-tratament in străinătate 
neefectuat din motive neimputabile instituției, procentul realizat este 99,0%). 

93,3% 

4. Gradul de realizare anual a plăților (cumulate) fată de prevederile aprobate pentru 
cheltuieli materiale - bunuri și servicii, finanțate din taxa asupra unor activități 
dăunătoare sănătății și din publicitatea lor, pentru activitatea proprii 

nu este 
cazul 

5. Gradul de realizare anual a încasărilor din venituri proprii realizate la nivelul 
instituției, fată de prevederile bugetare aprobate 

97,8% 

6. Respectarea termenelor de depunere a situațiilor financiare trimestriale și anuale 
la Ministerul Sănătății 

100% 

7. Fundamentarea proiectelor bugetare aferente activității proprii din surse de la 
bugetul de stat și din venituri proprii (venituri realizate la nivelul instituției și din 
accize), întocmite pe baza precizărilor Ministerului Sănătății 

100 % 

8. Fundamentarea necesarului lunar de fonduri pentru desfășurarea activității proprii 
curente (bugetul de stat și venituri proprii) 

100% 

 


