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CUVÂNT INTRODUCTIV 

Acest document reprezintă sinteza activității Direcției de Sănătate Publică Neamț în anul 2020. 

Anul 2020 a fost un an al provocărilor, un an atipic pentru noi toți. Pandemia de SARS-COV 2 ne-a determinat 

să ieșim din zona de confort, să învățăm, într-un ritm accelerat, sa ne adaptam la situații noi, fără precedent, 

și să respectăm reguli noi de conduită socială. 

Am realizat, coordonând activitățile acestei instituții, importanța colaborării intra și interinstituționale, a 

comunicării transparente și nevoia de educare a populației în domeniul sănătății.  

Pandemia ne-a arătat cât de importantă este informația corectă, din surse legitime și cât de mult contează un 

canal de comunicare eficient în transmiterea celor mai importante date către populație în scopul asigurării 

măsurilor de protecție individuale.  

Am avut ocazia, anul acesta, la Direcția de Sănătate Publica Neamț, să lucrez împreună cu o echipă de 

profesioniști, cărora le mulțumesc pentru efort și implicare! 

În anul 2020 ne-am concentrat eforturile pentru gestionarea pandemiei provocate de coronavirus în județul 

Neamț. 

Cel mai important proiect din anul 2021 este campania de vaccinare anti-COVID, ale cărei rezultate le vom 

vedea cel târziu în vara acestui an - cazuri mai puține, presiune mai mică pe activitatea spitalelor.  

Este important să subliniez că succesul campaniei depinde de noi toți - să respectăm măsurile de protecție, să 

ne informăm din surse legitime.  

De asemenea, îmi doresc să organizăm mai multe campanii de informare și educare privind sănătatea, inclusiv 

realizarea unui Centru de Informare Medicală, pentru a facilita accesul populației la informații medicale de 

ultimă oră, din surse verificate.  

Avem nevoie de speranță, calm, empatie, educație în ceea ce privește sănătatea. 

Doresc să mulţumesc tuturor colaboratorilor: instituții publice  și societăţii civile. 

 

Cu deosebită consideraţie, 

 

Radu Eugen Firăstrău 

Director Executiv  

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 

 



 

 

OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE 

I. Îmbunătăţirea permanentă a stării de sănătate a populaţiei şi accesul echitabil la servicii de 
sănătate pentru toate categoriile de populaţie 

Obiective specifice 

I.1. Dezvoltarea capacitatii de reactie rapida la amenintarile la adresa sănătatii 

Activităţi 

- Coordonarea acţiunilor de limitare a efectelor apărute în urma dezastrelor, calamităţilor şi epidemiilor 
în domeniul de competenţă. 

- Organizarea, coordonarea şi pregătirea reţelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului 
Sănătăţii. 

- Coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă 
şi cu alte structuri ale Ministerului Sănătăţii. 

I.2. Reducerea impactului asupra sănătatii publice a bolilor transmisibile cu impact major (HIV, 
Tuberculoza, infecţii cu transmitere sexuala, infecţii nosocomiale), precum şi al bolilor cronice; 
focalizarea acţiunilor preventive şi de asigurare de servicii de bază către populaţiile aflate la risc 
crescut 

Activităţi 

- Evaluarea anuală a rezultatelor activităţii şi propunerea de strategii pentru ameliorarea stării de 
sănătate a populaţiei din judeţul Neamţ. 

- Analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei din teritoriul arondat, în scopul identificării 
principalelor probleme de sănătate publică, şi alocarea prioritară a resurselor de care dispune pentru 
intervenţiile cu cea mai mare eficienţă în ameliorarea stării de sănătate. 

- Evaluarea anuală a rezultatelor activităţii în domeniul medical şi adaptarea strategiilor de intervenţie 
pentru ameliorarea stării de sănătate a populaţiei din judeţul Neamţ. 

- Coordonarea elaborării raportului anual asupra stării de sănătate a comunităţii la nivel judeţean. 
- Informarea Ministerului Sănătăţii şi autorităţilor administraţiei publice locale asupra stării de sănătate 

a populaţiei şi asupra concluziilor care rezultă din evaluare. 
- Coordonarea şi controlul implementării şi realizării programelor naţionale de sănătate, care se 

derulează în teritoriul arondat. 
- Elaborarea şi coordonarea implementării programelor locale de sănătate în concordanţă cu priorităţile 

de sănătate publică identificate la nivel local. 
- Organizarea şi coordonarea asistenţei medicale materno-infantilă. 
- Organizarea activităţii de identificare şi soluţionare a problemelor de sănătate publică apărute în 

rândul persoanelor aparţinând grupurilor defavorizate. 
- Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în vederea îndeplinirii atribuţiilor 

ce revin instituţiei. 

 

 



I.3. Controlul factorilor de risc din mediul de viata şi munca, în acord cu reglementarile europene şi 
nationale şi scaderea impactului acestora, prin monitorizare şi dezvoltarea de interventii specifice de 
sănătate publică, bazate pe rezultatele monitorizării 

Activităţi 

- Coordonarea activităţii de control în sănătatea publică la nivel local şi înaintarea spre aprobare 
Ministerului Sănătăţii a listei personalului împuternicit pentru desfăşurarea acestei activităţi. 

- Coordonarea activităţii de evaluarea factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă şi promovarea 
sănătăţii, desfăşurate la nivel teritorial. 

- Stabilirea procedurilor de informare a opiniei publice cu privire la rezultatele activităţilor de control în 
sănătatea publică şi în alte situaţii cu risc pentru populaţie. 

- Emiterea de avize şi autorizaţii sanitare şi autorizaţii de liberă practică, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare. 

II. Dezvoltarea sistemului calităţii actului medical şi a siguranţei pacientului 

Obiective specifice 

II.1. Îmbunătăţirea activităţii medicale din unităţile sanitare 

Activităţi 

- Desemnarea reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ în consiliile consultative ale 
spitalelor publice, conform prevederilor legale în vigoare. 

- Transmiterea către Ministerul Sănătăţii de propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii 
managerilor de spital, în cazul constatării nerealizărilor indicatorilor prevăzuţi în contractul de 
management. 

- Evaluarea necesarului de resurse umane de la nivelul asistenţei medicale în funcţie de nevoile 
comunitare identificate prin acţiuni specifice şi emiterea de recomandări în acest sens. 

- Controlul respectării normativelor de personal ale instituţiilor publice din subordine. 
- Transmiterea către Ministerul Sănătăţii de propuneri privind reorganizarea, schimbarea sediului şi a 

denumirii unităţilor sanitare publice. 
- Coordonarea activităţii de control în unităţile sanitare cu paturi. 
- Coordonarea activităţii de audit public intern exercitat la nivelul spitalelor aflate în subordine, conform 

legii. 
- Desemnarea coordonatorului activităţii de audit intern, auditorul cu cel mai înalt grad profesional, 

pentru unităţile sanitare din subordine . 
- Supravegherea şi controlul aplicării legislaţiei de către unităţile sanitare cu paturi, colaborând în acest 

scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar la nivel local, cu autorităţile publice 
locale şi cu alte instituţii abilitate. 

- Coordonarea activităţii de organizare a reţelei unităţilor sanitare publice din teritoriu în vederea 
asigurării eficienţei şi calităţii actului medical, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii. 

- Coordonarea activităţii de organizare şi evaluare a activităţii cabinetelor medicale, medico-dentare, 
de îngrijiri de sănătate, a laboratoarelor şi activităţilor conexe actului medical, indiferent de forma de 
organizare, precum şi a unităţilor sanitare din subordine. 

- Asigură coordonarea şi integrarea serviciilorde îngrijire la domiciliu şi a serviciilor furnizate la nivel 
comunitar. 

- Coordonarea activităţii de evaluare, organizare şi monitorizare a serviciilor medicale furnizate în 
cadrul reţelei de asistenţă medicală primară, al reţelei ambulatorii de specialitate, al reţelei de 
asistenţă spitalicească, precum şi al reţelei de asistenţă medicală comunitară şi recuperatorie. 



II.2. Creşterea competenţelor profesionale ale personalului medical din unităţile sanitare 

Activităţi specifice 

- Controlul respectării programelor de instruire practică a elevilor şi studenţilor din unităţile de 
învăţământ care pregătesc asistenţi medicali şi moaşe, desfăşurate în unităţile sanitare, în colaborare 
cu directorul de îngrijiri/asistentul-şef şi cu reprezentantul inspectoratului şcolarjudeţean. 

- Desemnarea participanţilor în comisiile de examinare pentru examene și concursuri. 
- Desemnarea participanţilor la selecţia asistenţilor medicali, comunitari, moaşelor, infirmierelor, 

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

- Desemnarea participanţilor la activităţile profesionale şi la manifestările organizate de Ordinul 
Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. 

- Colaborarea cu organizaţiile profesionale, sindicale şi organizaţiile neguvernamentale în proiecte ce 
privesc activitatea asistenţilor medicali. 

- Coordonarea activităţii de informarea a personalului medical în legătură cu normele de etică 
profesională şi deontologie medicală şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle 
acestora. 

III. Dezvoltarea unui sistem de alocare a resurselor în sănătate bazat pe criterii de transparenţă, 
calitate şi evidenţe medicale 

Obiective specifice 

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

Activităţi specifice 

- În calitate de ordonator secundar de credite, aprobarea angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor 
în condiţiile legii. 

- Coordonarea fundamentării finanţării şi transmiterea către Ministerul Sănătăţii de propuneri privind 
alocarea resurselor necesare desfăşurării activităţii. 

- Aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei publice aflate în subordinea Direcţiei de 
Sănătate Publică Neamţ (Centrul de Aparatură Medicală Neamţ). 

III.2. Respectarea disciplinei financiare şi bugetare la nivelul direcţiei de sănătate publică şi controlul 
acesteia la nivelul unităţilor din subordine 

Activităţi specifice 

- Acţiuni tematice de audit şi control a respectării disciplinei financiare şi bugetare la unitatile din 
subordine, raportând Ministerului Sănătatii rezultatele. 

- Urmărirea execuţiei indicatorilor financiari din bugetul propriu şi urmărirea executării acestora, 
asigurarea efectuării plaţilor în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 
1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi 
plata cheltuielilor institutiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale, cu modificarile ulterioare. 

 



IV. Creşterea capacităţii administrative a Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ 

Obiective specifice 

IV.1. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului din subordine 

Activităţi specifice 

- Promovarea principiului învățării continue în randul angajatilor. 
- Definirea clară a cunoștințelor şi deprinderilor necesare pentru fiecare loc de muncă. 
- Analiza necesităţilor de formare profesională pentru fiecare angajat în funcţie de atributiile dim fisa 

postului, precum şi de strategia de dezvoltare a institutiei. 
- Identificarea modalităţii optime de satisfacere a necesităţilor de pregătire profesională. 
- Dezvoltarea capacităţii interne de pregătire, complementara formelor de pregătire externe entităţii 

publice. 

IV.2. Aplicarea principiilor de eficienţă, eficacitate şi economice în gestionarea mijloacelor financiare şi a 
resurselor umane ale instituţiei 

Activităţi specifice 

- Supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor activităţilor şi îndeplinirea de 
către personalul de conducere a obligaţiei de a acţiona atât preventiv, cât şi corectiv, prompt şi 
responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalităţii şi regularităţii în efectuarea unor 
operaţiuni sau în realizarea unor activităţi în mod neeconomic, ineficace sau ineficient. 

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

- Delimitarea clara a competentelor atat la nivelul fiecarui departament, cat şi în cadrul 
departamentelor, astfel incat persoanele sa isi cunoasca exact responsabilitatile şi limitele de 
competenta. 

- Crearea unui climat organizational favorabil colaborarii şi susţinerii reciproce, încurajarea muncii în 
echipa şi evaluarea judicioasa a performantelor profesionale. 

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

IV.3. Creşterea colaborării instituţionale 

Activităţi specifice 

- Conlucrarea tuturor compartimenelor la planificarea activităţilor în vederea asigurarii unei continuitati 
în verificarea cu laboratorul a parametrilor ce se impun în cadrul supravegherii, monitorizarilor, 
alertelor rapide, suspiciunilor sesizarilor sau a situatiilor epidemiologice deosebite. 

- Standardizarea colaborarii cu Ministerul Sănătăţii, Instituţia prefectului judeţul Neamţ, Consiliul 
Judeţean, Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ, unităţile sanitare din subordine, Colegiul Medicilor, 
OAMMR, Inspectoratul Şcolar. 

- Dezvoltarea colaborarii cu societatea civila. 
- Organizarea de intâlniri periodice cu autorităţile judeţene şi locale cu rol decizional, în organizarea şi 

administrarea unităţilor sanitare. 
- Participarea la întruniri cu tematică supravegherea stării de sănătate cu furnizorii de servicii medicale 

din judeţ pentru stabilirea unor direcţii de acţiune comune. 
- Încheierea de parteneriate cu toate instituţiile implicate sau interesate în gestionarea şi efectuarea 

actului medical, precum şi în susţinerea intervenţiilor din domeniul sănătatii publice. 
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VIZIUNE 

Oameni sănătoşi în 
comunităţi sănătoase! 

MISIUNE 

Protejarea sănătăţii publice, 
prevenirea bolilor şi 
promovarea unui stil de viaţă 
sănătos 

VALORI 

Respectarea dreptului la 
sănătate. 

Ocrotirea sănătății populației. 

Calitate şi siguranţă a actului 
medical. 

Creșterea rolului serviciilor 
medicale preventive. 

Asigurarea accesibilităţii la 
servicii. 

Respectarea dreptului la 
libera alegere şi a egalităţii de 
șanse. 

Aprecierea competentelor 
profesionale şi încurajarea 
dezvoltării lor. 

Transparenţa decizională. 
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COMPARTIMENTUL DE SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICĂ ŞI CONTROL AL BOLILOR 

TRANSMISIBILE 

Structura 

• Supraveghere epidemiologică și alertă epidemiologică 

• Program Național de Imunizare 

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

• Statistică boli transmisibile 

• Produse antiepidemice 

Echipa 

• 4 medici primari epidemiologie; 

• 8 asistenți medicali; 

In cursul anului 2020 a fost completat echipa cu personal angajat pe perioadă determinata conform OMS 
nr.569/2020 și OMS nr. 1733/2020, in diferite momente ale anului, cu un total de: 10 asistenți medicali, 5 
referenți și 2 medici; 

In cursul anului 2020 au participat, in vederea efectuării anchetelor Epidemiologice la cazurile Covid-19  si a 
monitorizărilor  persoanelor carantinate, personal delegat de la DAS Piatra Neamț (medicii generaliști, medici 
stomatologi și asistenți medicali) 

In cursul anului 2020 întreg personalul Departamentului de  Supraveghere in Sănătate  Publica Neamț  a fost 
implicat in desfășurarea activităților de: permanenta la telefon, permanenta ISU, monitorizări  carantinati, triaj 
epidemiologic si eliberarea Avizului Epidemiologic la carantinati, notificări hrana, adeverințe pentru concedii 
medicale, recoltări probe, mobilizarea pacienților pozitivi in vederea internării in spital 

COMPARTIMENTUL DE SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICĂ ŞI 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 110.842 doze de vaccinuri distribuite; 

2. supervizarea lunară a  realizării catagrafiilor, estimarea cantităților de vaccinuri necesare pentru 
imunizarea copiilor și utilizarea cu eficientă a vaccinurilor solicitate și repartizate pentru 240 furnizori de 
servicii medicale; 
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3. 104.347 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 2598 

BCG 2627 

DTPa-VPI-Hib-HB 8398 

DTPa - VPI 3263 

RRO  6260 

Pneumococic conjugat 8277 

DTPa 3510 

Vaccinări la grupele populaționale la risc X 

VTA/ DTPa gravide 150 

Gripal 69094 

HPV 170 

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 (campanie 

încheiata la sfârșitul lunii iulie 2020); 
6. asigurarea funcționării sistemului de supraveghere a reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) în 

teritoriul de responsabilitate – 3 cazuri investigate si confirmate; 
7. realizarea a doua activități de estimare a acoperirii vaccinale: 

- in luna februarie 2020 la vârstele de 18 luni (născuți iulie 2018), 5 ani ROR (nascuti 2014) si 14 ani 
dTpa (născuți 2005);  

- in luna august 2020 la varstele de 12 luni (nascuti iulie 2019) si 24 luni (nascuti iulie 2018); 

Acoperirea vaccinală la copiii de 18 luni – 
născuți în luna iulie 2018 a fost următoarea:   

- acoperirea vaccinală la vaccinarea cu  
BCG = 93.84 %  

- acoperirea vaccinală la vaccinarea 
antihepatită B = 78.08 % 

- acoperirea vaccinală la vaccinarea cu  
DTPa = 83.56 % 

- acoperirea vaccinală la vaccinarea 
antipoliomielitică = 83.56 % 

- acoperirea vaccinală la vaccinarea 
anti-Haemophilus influentzae B = 
83.56 % 

- acoperirea vaccinală la vaccinarea cu 
pneumococic = 82.53 % 

- acoperirea vaccinală la vaccinarea cu 
ROR = 83.22 % 

Acoperirea vaccinală la : 
- cohortă de născuți din anul 2014 la 

vaccinarea ROR = 69.33 % 

- cohorta de nascuti  din anul 2005 la 
vaccinarea dTpa = 66.16 % 

Acoperirea vaccinală la copiii de 12 luni – 
născuți în luna iulie 2019 a fost următoarea:   

- acoperirea vaccinală la vaccinarea cu  
BCG = 95.05 %  

- acoperirea vaccinală la vaccinarea 
antihepatită B = 79.87 % 

- acoperirea vaccinală la vaccinarea cu  
DTPa = 76.90 % 

- acoperirea vaccinală la vaccinarea 
antipoliomielitică = 76.90 % 

- acoperirea vaccinală la vaccinarea 
anti-Haemophilus influentzae B = 
76.90 % 

- acoperirea vaccinală la vaccinarea cu 
pneumococic = 75.25% 

- acoperirea vaccinală la vaccinarea cu 
ROR = 74.59 % 
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Acoperirea vaccinală la copiii de 24 luni – 
născuți în luna iulie 2018 a fost următoarea:   

- acoperirea vaccinală la vaccinarea cu  
BCG = 93.84 %  

- acoperirea vaccinală la vaccinarea 
antihepatită B = 85.96 % 

- acoperirea vaccinală la vaccinarea cu  
DTPa = 88.36 % 

- acoperirea vaccinală la vaccinarea 
antipoliomielitică = 88.36 % 

- acoperirea vaccinală la vaccinarea 
anti-Haemophilus influentzae B = 
88.36 % 

- acoperirea vaccinală la vaccinarea cu 
pneumococic = 88.36 % 

- acoperirea vaccinală la vaccinarea cu 
ROR = 89.04 % 

8. participarea la realizarea de studii de seroprevalenţă organizate de INSP – nu a fost cazul; 
9. raportarea datelor privind programul național de imunizări: 184; 
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 şi 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 și acte adiționale pentru furnizarea și decontarea imunizărilor- 240 furnizori; 
15. asigurarea lanțului frig pentru vaccinuri-monitorizare zilnica, lunara și 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: 
- 245 fișe unice de boală raportate conform HGR 1466/2008; 
- 222 fișe de supraveghere privind diferitele boli transmisibile de importanta în sănătatea publica; 
- Acțiuni DDD 112 (ACTIUNI TB 27), 
- 10.102 anchete epidemiologice.  

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.) –   3 doze 
antihepatitic A, 0 doze vaccin antihepatitic B, 0 doze 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, botulism, infecție WestNile, SHU. 
În cursul trimestrului I 2020 au fost 4 suspiciuni de Hantaviroza ,  din care 0 cazuri confirmate si 4 cazuri  
au fost infirmate. La toate cazurile suspicionate s-a făcut ancheta epidemiologică , educație pentru 
sănătate  . 
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În cursul trimestrului II 2020 au fost 2  suspiciuni de Hantaviroza ,  din care 1 cazuri confirmate si 1 caz a 
fost infirmate. La toate cazurile suspicionate s-a făcut anchetaepidemiologică , educație pentru sănătate  . 
În cursul trimestrului III 2020 s-au anchetat  8 suspiciuni de Hantaviroza din care 0 cazuri confirmate si 8 
cazuri  s-au infirmat. La toate cazurile suspicionate s-a făcut ancheta epidemiologică , educație pentru 
sănătate  . 
Trim IV-S-a anchetat  1 caz de suspiciune Botulism , care s-a confirmat. 

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, 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: 

3 Focare Rujeola 
Piatra Soimului-5 cazuri , Negresti-3 cazuri, Liceul Ghe. Cartianu- 3cazuri   

63 Focare Covid-19  
1. SJU P NEAMT- SECTIA MEDICALA 
2. SJU P NEAMT- SECTIA DIALIZA 
3. SJU P NEAMT- SECTIA ORL 
4. SJU P NEAMT- DISPENSAR TBC 
5. .CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE 

A PERSOANELOR CU HANDICAP -
PASTRAVENI  

6. CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU COPILUL 
CU DIZABILITĂȚI PIATRA NEAMȚ   

7. SPITALUL DE PSIHIATRIE „SF. NICOLAE” 
ROMAN  

8. SMUR ROMAN -SECTIA PSIHIATRIE  
9. G4S CASH SOLUTION SRL--FIRMA DE 

TRANSPORT VALORI  
10. CENTRUL SOCIAL "RAZĂ DE SOARE"-

CENTRU SOCIAL  
11. SCOALA GENERALA NR.2 PIATRA NEAMT   
12. CENTRUL DE REZIDENTA PENTRU 

PERSOANE VARSTNICEALMAS- GARCINA  
13.   SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA 

PIATRA NEAMT-  SECTIA ATI 
14. TRW AIRBAG SYSTEMS ROMAN  
15.  CENTRUL  PENTRU PERSOANE VARSTNICE 

„STEFAN” TURTURESTI- GIROV  
16.  COMPLEX DE SERVICII PENTRU 

PERSOANE ADULTE CU HANDICAP 
ROMAN  

17. AZILUL DE BATRANI „SF. SPIRIDON ” 
PETRU VODA- COM. POIANA TEIULU  

18.  ARCELORMITTAL  CORDUN ROMAN  
19.  PRIMARIA TRIFESTI 
20.  TRW AIRBAG SYSTEMS ROMAN  
21. SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA 

ROMAN- SECTIA CHIRURGIE  
22.  CENTRUL REZIDENTIAL PENTRU 

PERSOANE VARSNICE „SF. STEFAN”, COM. 
ALEXANDRU CEL BUN  

23. SPITALUL DE PSIHIATRIE ,,SF.NICOLAE” 
ROMAN  

24.  ECHIPA DE HANDBAL- PIATRA NRAMT  

25. SC AQUA PARC SRL SEDIUL UNITATII-
BIROURI/PERSONAL ADMINISTRATIV 
ROZNOV  

26. FOCAR S.S.H. HIDROSERV S.A.PUNCT DE 
LUCRU: PINGARATI-STEJARU SECTIA 
BISTRITA  

27. CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE 
INCLUZIVA ROMAN  

28.  CABANA DOCHIA - TCE 3 BRAZI 
LOCALITATEA DURAU 

29. CAMIN PENTRRU PERSOANE VARSTNICE 
ROZNOV 

30. CRESA DARMANESTI PIATRA NEAMT 
31. FIRMA SOFIAMAN IMPEX SRL TARGU 

NEAMT  
32. CENTRUL DE CAZARE TEMPORARA A 

PERSOANELOR FARA ADAPOST  DIN 
CARTIERUL SPERANTA - PIATRA NEAMT  

33. SC MOLDOCOR SA PIATRA NEAMT  
34. CRRN RAZBOIENI  
35. 2. CASA DE ASIGURARI DE SANATATE 

PIATRA  NEAMT-DEBUT 09.10.2020 
36. PRIMARIA GIROV-DEBUT  24.10.2020 
37. CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA -

BOZIENI 
38. CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA-TG. 

NEAMT 
39. COMPLEX DE SERVICII “OZANA” 
40. CENTRUL DE INGRIJIRE A PERSOANELOR 

VARSTNICE “LA COCA” 
41. UNITATEA MEDICO  SOCIALA CEAHLAU 
42. CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE 

VARATEC 
43. CENTRUL REZIDENTIAL PERMANENT 

BRENDA AGROTUR 
44. CENTRUL DE INGRIJIRE A PERSOANELOR 

VARSTNICE SF. PANTELIMON 
45. FUNDATIA WKMS “SA-I AJUTAM 

IUBINDU-I” 
46. CENTRUL DE CERCETARE SI PRELUCRARE 

A PLANTELOR PLANTAVOREL 
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47. CENTRUL REZIDENTIAL PENTRU 
PERSOANE VARSTNICE SF. NECTARIE 

48. CENTRUL SOCIAL PIETRICICA -DAS PIATRA 
NEAMT 

49. CENTRUL REZIDENTIAL PENTRU 
PERSOANE VARSTNICE “CASA BUNICILOR 
“ ROMAN 

50. CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA -
OSLOBENI 

51. COMPLEX DE SERVICII ION CREANGA 
DGASPC PIATRA NEAMT 

52. SC MEDISS CENTER _TG. NEAMT 
53. PRIMARIA BORLESTI 
54. PRIMARIA SAVINESTI 
55. SECTIA CHIRURGHIE _SPITALUL TG. 

NEAMT 
56. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE -

BISERICANI 

57. CENTRUL PENTRU COPILUL CU 
DIZABILITATI -PIATRA NEAMT 

58. NEFROMED  DYALISSIS P NEAMT – DEBUT 
15.11.2020 

59. CENTRUL DE INGRIJIRE SI SUPRAVEGHERE 
ISODAN  AL CEL BUN 

60. CENTRU REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE 
VARSTNICE AL CEL BUN 

61.  JUDECATORIA PIATRA NEAMT – 
SERVICIUL ARHIVA  

62.  IGPR BIROUL DE ANALIZA A 
INFORMATIILOR NEAMT   

63. CENTRUL DE CAZARE TEMPORARA A 
PERSOANELOR FARA ADAPOST SPERANTA 
PIATRA NEAMT

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 

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. achiziționarea  testelor și reactivilor pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare; conform 
bugetului de 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. participarea la realizarea de studii organizate de INSP prin CNSCBT și/sau CRSP – nu a fost cazul; 
11. asigurarea schimbului de informații specifice și colaborarea 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 INCHEIATA. 

Programul de supraveghere și control al infecţiei HIV 

Obiective 

Menținerea incidenței infecției HIV  la nivel scăzut  
Reducerea transmiterii verticale a infecției HIV  

Activități specifice 

1. analiza și transmiterea către Institutul National 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 
3. distribuirea către maternități a testelor rapide pentru testarea gravidelor înainte de naștere – 896  

teste rapide efectuate ; 
4. testare  in laboratorul DSP -1706 teste Elisa si 227 teste rapide 
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5. asigurarea testării HIV pentru depistarea infecției HIV/SIDA în populație, în grupele de risc, la alte 
categorii și în scop diagnostic  conform metodologiei: 1002 teste rapide; 

6. monitorizarea lunara a testărilor HIV in laboratoarele din județ, centralizare si raportare- 12 acțiuni 
7. centralizarea si raportarea trimestriala a testărilor efectuate- 4 acțiuni 
8. colectarea, validarea și  transmiterea fiselor de declarare cazuri noi -13 

Nu au fost cazuri de transmitere verticală. 

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 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 a  derulării programului, în colaborare cu medicul coordonator județean 

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

pentru unitățile sanitare de pneumoftiziologie din judeţ.-12 acțiuni 
8. număr persoane examinate pentru depistarea cazurilor de infecție/îmbolnăvire de tuberculoză (suspecți, 

simptomatici, contacti, grupuri cu risc crescut) – 8811 persoane examinate 
9. numărul de persoane la care s-a inițiat chimioprofilaxia – 266 
10. 11.număr de anchete epidemiologice efectuate  155 
11. acțiuni DDD în focare (locuințe și colectivități)  27. 

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

și a antibioticorezistenţei 

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 
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4. acordarea de asistență de specialitate unităţilor sanitare, din sectorul public și privat, în vederea 
implementării măsurilor specifice pentru prevenirea şi 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 dificile si a screeningului 
privind circulația germenilor multidrog rezistențiacțiuni: 5 acțiuni 

7. anchetarea si luarea de masuri in focare cu mai mult de 2 cazuri . 2 acțiuni 
8. număr total de cazuri IAAM depistate – 488(  1.13 % de externati), din care: 

• Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ-100 (0,62 % de externati) 

• Spitalul Municipal de Urgenţă Roman – 253 (1.36 % de externati) 

• Spitalul Orăşenesc Tîrgu Neamţ-38 ( 0.75  % de externati) 

• Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman –62  (13.96 % de externati) 

• Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani – 35 (  1.5     % de externati) 

• Spitalul orasenesc Bicaz - 0 

 

In Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt au fost 
inregistrate 100 (0.62%) IAAM si anume: 

• 2 IAAM în sectia Pediatrie 

• 0 IAAM. în sectia Nou Nascuti 

• 12 IAAM, în sectia Chirurgie, 

• 3 IAAM în sectia A.T.I. , 

• 0  IAAM în sectia Neurochirurgie 

• 3 IAAM în sectia Urologie  

• 80 IAAM în alte sectii medicale  
In Spitalul Municipal de Urgenta Roman au fost 
înregistrate 253 (1.36%) IAAM si anume: 

• 6     IAAM în sectia Neonatologie 

• 16   IAAM în secția A.T.I. ,  

• 1     IAAM în secția Obstetrica Ginecologie 

• 127 IAAM, în secția Chirurgie, 

• 0     IAAM, în secțiaO.R.L. 

•   22   IAAM, în secția Ortopedie 

•   0     IAAM în secția Urologie 

•   81   IAAM în alte secții medicale . 
In Spitalul Orășenesc Târgu Neamț au fost înregistrate 
38 ( 0.75% )IAAM : 

• 3 IAA M în secția Pediatrie ; 

• 2 IAAM în secția Boli Infecțioase 

• 16  IAAM, în secția Chirurgie, 

• 12 IAAM CPU  

• 2 IAAM  in secția Medicina Interna 

• 2 IAAM in secția  Ortopedie  

• 1 IAAM in secția  Cardiologie 
Spitalul Bicaz: 

• 0 IAAM 
Spitalul Bisericani ; 

• 35 IAAM ( 1.5%) 
Spitalul Sf.Nicolae Roman  

• 62 IAAM ( 13.96)  

 

Alte activități 

1. 137 procese-verbale pentru obținerea autorizațiilor  sanitare de funcționare; 
2. 57 procese-verbale pentru vizarea ASF ; 
3. 69 activități de asistență de sănătate publică; 
4. procese-verbale privind 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 :293 dezinfecții, 98 

dezinsecții, 91 deratizări; 
6. consultanta de specialitate către spitale șiterți; 
7. recoltarea probelor de salubritate de la centrele de dializă ,centre medicale, spitale aflate in contract 

cu DSP Neamț; 
8. recoltarea probelor biologice suspecți si contacți IAAM 592. 
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Activitate COVID-19 

1. Efectuarea anchetelor epidemiologice ale tuturor persoanelor sosite in tara din ZONA GALBENA SI 

carantinarea acestora la domiciliu impreuna cu toti contactii de la acea adresa (martie-aprilie 2020) 

• monitorizarea telefonica, zilnica a acestora timp de 14 zile  

• introducerea in macheta de raportare zilnica a tuturor  persoanelor carantinate si scoaterea lor dupa 

cele 14 zile de carantina 

2. Izolarea in centre special amenajate a persoanelor sosite in Romania din ZONELE ROSII (martie-aprilie 

2020) 

• monitorizarea zilnica, telefonica  a acestor persoane timp de 14 zile 

• introducerea in macheta de raportare si scoaterea lor din macheta dupa 14 zile 

• recoltarea a cate 2 teste PCR in a 10-a si a 13-a zi de izolare 

• evaluarea clinica de catre medicul epidemiolog si eliberarea Avizului Epidemiologic in a 14 zi de 

carantina  

• izolarea obligatorie  in Spital a tuturor persoanelor depistate pozitiv la test Covid 19 

• dezinfectia unor spatii de carantinare institutionalizata desemnata 

• raportarea numerica  a persoanelor izolate, carantinate in platforma alerte.ms.ro  

• raportarea numerica / pe localitati a persoanelor carantinate, izolate  la CJCCI 

3. Notificarea UAT-rilor din judet in vederea asigurarii necesarului de hrana/ medicamente  pt persoanele 

carantinate care nu aveau posibilitate de aprovizionare 

• colaborarea cu autoritatile locale din fiecare UAT  in vederea depistarii si monitorizarii persoanelor 

carantinate care nu respectau masurile impuse 

4. Asigurarea unei linii telefonice in permanenta pentru informarea/ solutionarea problemelor aparute 

• In formarea medicilor de familie cu privire la persoanele din listele de inscrisi aflati in carantina la 

domiciliu sau izolare 

5. Centralizarea personelor sosite din strainatate care nu necesitau masuri de carantina sau izolare 

6. Ancheta epidemiologica in cazul persoanelor pozitive Covid-19, internarea obligatorie i Spital, 

carantinarea si testarea tuturor contactilor, ulterior testarea doar contactilor simptomatici 

7. Monitorizarea focarelor de Covid-19 aparute in cadrul colectivitatilor, familiilor, centrelor rezidențiale,  

anchetarea epidemiologica si raportarea lor la CNSCBT și la CJCCI. 

• Izolarea pozitivilor si carantinarea contactilor directi  

8. Colaborarea si instruirea in permanenta  a persoanelor responsabile  din centrele  rezidențiale , 

colectivitatile de copii  pt. supravegherea evolutiei cazurilor Covid 19. 

9. Colaborarea cu DSP -urile din tara in vederea monitorizarii persoanelor carantinate /izolate in alte judete 

10. Colaborarea cu Judecatoria / Parchetul Neamt in vederea solutionarii dosarelor penale la persoanele 

care au incalcat restrictiile 

11. Informarea si monitorizarea conducatorilor autocare executa transport international de marfuri si 

alimente pe teritoriul UE si asigurarea culuarului de trananzit pt acestia 

12. Asigurare permanentei la CJCCI 

13. Programarea pacientilor  pentru recoltare si internare prin servicilu 112 

14. Intocmirea, inregistrarea  deciziilor de carantina/ izolare, scanarea  si transmiterea lor la medicii de 

familie, pacienți și spitale. 

15. Realizarea evidenta scriptice a deciziilor. 

16. Indosarierea  anchetelor epidemiologice, deciziilor. 

17. Solutionarea problemelor cu privire la carantina, izolare, schimbari de adrese  

18. Verificarea si avizarea deciziilor date de medicii specialisti din spitale, scanarea si trimiterea lor 

19. Evidenta scriptica (registru) 

20. Calcularea incidenței zilnice 
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21. Realizarea Analizelor de evaluare a riscului răspândirii virusului  SARS-CoV-2 în vederea instituirii măsurii 

de carantina zonala. 

22. Operarea datelor în platforma informatică Fișa de Supraveghere. 

23. Operarea datelor în platforma informatică Corona forms. 

24. Comunicarea rezultatelor testărilor de laborator către unitățile sanitare cu paturi, medici și pacienți. 

25. Completarea zilnică a alertelor pentru persoanele izolate și carantinate la domiciliu în macheta de 

raportare și în PORTAL COVID 19 la CJCCI. 

26. Realizarea comunicatelor de presă săptămânale privind situația COVID-19. 

27.  Întocmirea de rapoarte privind situația infectărilor. 

28. Asigurarea permanenței la Callcenter. 
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COMPARTIMENTUL DE EVALUARE A FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI 

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 specialist medicina muncii- plecat la data de 12.12.2020 

• 8 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 viaţă 

Activități specifice 

1. Monitorizarea calității apei potabile 

• A fost întocmită și transmisă „Raportarea calității apei potabile” pe anul 2020 din județul Neamț, la 
INSP București. Pentru anul 2020 raportarea se va face pana pe data de 31 ianuarie 2021.  

2. Ape analizate: 

• 1864 probe bacteriologice – 5083 determinări bacteriologice 
o 1129 probe bacteriologice monitorizate audit - 2438 determinări bacteriologice 
o 244 probe bacteriologice recoltate în program – 686 determinări bacteriologice 
o 363 probe bacteriologice recoltate cu plată – 1786 determinări bacteriologice 
o 128 probe bacteriologice recoltate la Dializă – 173 determinări bacteriologice 

• 1597 probe chimice – 5636  determinări fizico-chimice 
o 1143 probe fizico-chimice monitorizate audit – 1894 determinări fizico-chimice 
o 98 probe fizico-chimice recoltate în program – 793  determinări fizico- chimice 
o 356 probe fizico-chimice recoltate cu plată– 2949 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 

4. Program de evaluare a calității apei potabile din România furnizată de sistemele de aprovizionare mici care 
deservesc mai puțin de 5000 persoane 

• Pesticide cu acțiune perturbatoare endocrină DDT și izomeri, diendrin, gamma – HCH , malathion, 
clordan, erbicide triazinice, ( atrazina, simazina, propazina, triatazina ) și parathion și a metalelor Fe si 
Mg . 
o S-au recoltat 8 probe de apă , cu 24 de eșantioane , din 8 sisteme de aprovizionare mici,  din 

județul   Neamț. 
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o Determinarea în laboratoarele CRSP Iaşi și CRSP Timişoara a bacteriei Legionella pneumophila din 
apă potabilă pentru a evalua nivelul de contaminare. 

• Au fost recoltate 4 probe de apă și au fost analizate la CRSP Iași.  

5. Program de comparări interlaboratoare în domeniul calității apei potabile     

• S-au analizat 2  probe de apă . 
6. Monitorizarea intoxicațiilor acute accidentale cu  monoxid de carbon, băuturi alcoolice, ciuperci, plante, 

sau alte produse toxice ( droguri /țigări) care nu se încadrează în categoria produselor chimice 

• au fost completate fișele de raportare a cazurilor de  intoxicații acute  cu substanțe chimice din județul 
Neamț pe anul 2020 –  12 cazuri . Raportare trimestrială la  CRSP  Iași. 

7. Supravegherea calității apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mari 

• Se culeg datele în vederea întocmirii Raportului privind calitatea apei din zonele de aprovizionare mari 
și se  raportează  la Institutul Național De Sănătate Publică București pentru anul 2020, în luna ianuarie 
2021.   

8. Evaluarea impactului asupra sănătății a poluanților din aerul ambiant în mediul urban și a aerului interior 
în instituții publice 

• Se completează anexa A și anexa B. 

• Se raportează în luna februarie 2021 la Institutul Național de Sănătate Publică București 

• Pentru anul 2019 raportarea s- a făcut în luna februarie 2020 ,la INSP București. 
9. Screening-ul calității apei de fântână și a apei arteziene de utilizare publică 

• Au fost recoltate 35 de probe de apă ( apa de fântâna și apa arteziana ) și analizate la laboratoarele 
din cadrul DSP Neamț. Au fost raportate la CRSP Iași 

10. Supravegherea produselor cosmetice 

• S-au recoltat 6 probe de produse cosmetice . Au fost trimise la CRSP Cluj, CRSP Timișoara și DSP Buzău, 
pentru a fi analizate. 
o Eșantionare pentru determinarea contaminării demachiantelor pentru ochi 

- Emulsie cu extract de castraveți Doina,  150ml, producător Farmec SA., Cluj-Napoca, 
prelevate de la Magazin Aco Market Roman, aparținând SC Acord Trading SRL, proces 
verbal de recoltare nr.090 din 25.11.2020, 1 eșantion (1 analiză), probe trimise la CRSP 
Timișoara 

o Eșantionare pentru determinarea methylchloroisothiazolinonei și methylisothiazolinonei din 
produse care  se îndepărtează prin clătire: 
- Șampon-Tratament împotriva căderii părului, GEROCOSSEN CAPILAR producător 

Gerocossen SRL, București, România, Lot 5,  275 ml, prelevat de la Magazin plante 
medicinale, aparținând SC Iulia Plant SRL, proces verbal de recoltare nr.085/25.11.2020,2 
eșantioane (1 analiză și 1 contraprobă); probă trimisă la DSP Buzău 

o Eșantionare pentru determinarea methylchloroisothiazolinonei și methylisothiazolinonei din 
produse care  nu se îndepărtează prin clătire  
- Șervețele umede pentru copii cu Complex de 5 vitamine ILYNCA 72 pcs, producător SC 

Europack SRL Constanța, , Roman,  prelevate de la Magazin Central aparținând I.I. Bălăiță 
Marcelina, , proces verbal de recoltare nr.088 din 25.11.2020, 2 eșantioane (1 analiză și 1 
contraprobă) ;probă trimisă la DSP Buzău 

o Eșantionare pentru determinarea parabenilor 
- Apă de gură, TIS farmaceutic-150ml, producător TIS Farmaceutic SA, București, prelevat 

de la  Magazin plante medicinale, aparținând SC Iulia Plant SRL, , proces verbal de recoltare 
nr.085 din 25.11.2020,    2 eșantioane (1 analiză și 1 contraprobă);probă trimisă la DSP 
Buzău 

o Eșantionare pentru determinarea contaminării demachiantelor pentru ochi 
- Emulsie cu extract de castraveți Doina, 150ml, producător Farmec SA., Cluj-

Napoca,prelevate de la Magazin Aco Market Roman, aparținând SC Acord Trading SRL, , 
proces verbal de recoltare nr.090 din 25.11.2020, 2 eșantioane (1 analiză și 1 
contraprobă);probă trimisă la DSP Buzău 
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o Eșantionare pentru determinarea peroxidului de hydrogen din produse pentru albirea dinților: 
- Apă de gură pentru periaj dentar Doradent producător SC Ircon  SRL, Iași, România,   250  

ml, lot 007, prelevat de la Drogherie, mun. Roman, aparținând SC Marifarm SRL,, proces 
verbalde recoltare nr.086/25.11.2020,2 eșantioane (1 analiză și 1 contraprobă);probă 
trimisă la CRSP CLUJ 

 

11. Evaluarea  activitatii bactericide si fungicide a antisepticelor si dezinfectantelor chimice din categoria TP1 

• S a recoltat o proba de Microzid af lichid  -  din categoria  TP2. A fost trimisa la CRSP Iasi pentru a fi 
analizata 

12. Boli schimbari climatice  = 136 cazuri 
13. Gusa prin deficit de iod = 30 cazuri 
14. Methemoglobinemie  = 1 caz 
15. După studierea documentațiilor tehnice depuse la DSP Neamț au fost emise notificări de asistență de 

specialitate în sănătate publică, 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. 

16. Au fost eliberate 305 notificări asistență de specialitate in sănătate publică si 260 notificări privind 
certificarea conformității la normele de igiena si sănătate publică a obiectivelor deja existente,  13 
autorizații sanitare de funcționare si 7 vize anuale . 

17. 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 . 

18. Participarea la dezbaterile publice privind Planurile Urbanistice Generale ale comunelor cu solicitarea  
punctul de vedere al DSP Neamț.  

Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi 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 şi 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 
2019-2020 pe baza datelor raportate de medicii școlari în mediul urban și de la medicii de familie din 
mediul rural. 
Având în vedere contextul epidemiologic  și a faptului că  elevii nu au frecventat școala, examenul 
medical de bilanț nu a fost finalizat și raportat. 

2. Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii și tineri: 

• Centralizarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivitățile de copii și tineri pe grupe de 
vârsta, anul școlar 2019-2020 pe baza datelor raportate de medicii școlari din mediul urban. 
Având în vedere contextul epidemiologic  și a faptului că elevii nu au frecventat școala aceasta 
metodologie nu a fost finalizată și raportată. 
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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: după 
vacanța de Crăciun: au fost examinați 30.830 copii in mediul urban si 18678 in mediul rural , din care 
depistați 610 

4. Evaluarea riscului pentru sănătate generat de comportamentele nesanogene YRBSS (comportamentul 
alimentar, consum de tutun, alcool, droguri majore, sedentarism, agresivitate, sexual): 

• Având în vedere contextul epidemiologic  și a faptului că elevii nu au frecventat școala aceasta 
metodologie nu a fost finalizată și raportată 

5. Evaluarea stării de nutriție a copiilor din ciclul primar (COSI) 

• Având în vedere contextul epidemiologic  și a faptului că  elevii nu au frecventat școala aceasta 
metodologie nu a fost finalizată și raportată. 

6. Evaluarea stării de bine a copilului în școală 

• Având în vedere contextul epidemiologic  și a faptului că  elevii nu au frecventat școala aceasta 
metodologie nu a fost finalizată și raportată. 

7. Evaluarea condițiilor igienico-sanitare în unitățile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si 
tinerilor: școliși grădinițe 

• în studiu sunt cuprinse 100 unități de învățământ din mediul urban și rural   

• au fost completate 9 fișe privind evaluarea condițiilor igienico-sanitare în unitățile pentru ocrotirea, 
educarea și instruirea copiilor și tinerilor: școli și grădinițe  

• raportarea a fost făcută la CRSP Iași  
8. Alte activități: 

• au fost efectuate 12 controale cu laboratorul (aeromicrofloră şi spălături suprafețe) în următoarele 
unități din județul Neamț:  

• Grădinița cu PP nr.12 Piatra Neamț, la Liceul Franciscan din Roman,  la S C Benis SRL Săvinesți, la Casa 
Fluturașilor din Roman, Depozit Logistic LIDL,  la Grădinița cu P.P. nr 6 Piatra Neamț,  Grădinița cu P.P. 
nr 3 Roman, Casa Copilului Roman, Casa Bunicilor Roman, SC NOVOTECH IZVOARE , Grădinița cu P.P. 
nr 9 Piatra Neamț, SC Neuf Catering Piatra Neamț. 

• în cadrul evaluării activității din cabinetele medicale școlare conform Ordinului nr. 653 din 2001 cu 
modificările ulterioare-    – au fost monitorizate 24 de cabinete medicale școlare din  unități de 
învățământ în care    s-au urmărit :- monitorizarea triajul epidemiologic 

o au fost soluționate 8 autorizații sanitare de funcționare în baza declarației pe propria 
răspundere la unitățile de învățământ din județul Neamț 

o au fost recoltate 6  probe de apă de la unitățile de învățământ din județul Neamț din care  sunt 
6 potabile  

o au fost recoltate 68 de probe de apă la cerere și monitorizare audit 
o au fost luate măsuri de profilaxie în cazurile de boli infecto-contagioase depistate în unitățile 

de învățământ din mediul urban (33 cazuri  de scarlatină și  43 cazuri  rujeolă, 4 cazuri de gripă, 
un caz de viroza respiratorie și 4 cazuri de hepatită) 

o au fost efectuate 165 adrese la notificări  asistență de specialitate de sănătate  publică,  25 
negații, 16  PUZ-uri și completări la PUZ-uri, 1 PUG și 33 adrese pentru APM Neamț.   

Personalul Compartimentului a  participat împreună cu personalul compartimentului de  epidemiologie  la 
măsurile necesare luate pentru  gestionarea   infecțiilor cu coronavirus de pe teritoriul României 
(monitorizarea telefonică zilnic a  persoanelor aflate în carantină, recoltarea de teste covid la domiciliu, la 
centrele sociale pentru vârstnici și copii cu dizabilități, la persoanele aflate în centrele de carantină, triajul 
persoanelor carantinate, efectuarea anchetelor epidemiologice persoanelor depistate pozitiv la testul RT-PCR 
pentru virusul SARS-COV -2. 
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Supravegherea alimentului și nutriției 

Obiectiv 

Protejarea sănătăţii şi 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 şi 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 vârstămică, 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 Iașiși CRSP Cluj in data de 10.12.2020. 
2. Evaluarea consumului de aditivi alimentari: 

• Obiectiv: determinarea sulfiților din fructe și legume deshidratate ,,E 220-228 dioxid de sulf – sulfiţi” 

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

• s-au recoltat 2 probe sucuri de fructe de la unități producătoare din  județ care au fost trimise  pentru 
analiza la  CRSP Tg Mureș 

• rezultatele analizelor nu au fost primite de la CRSP Tg Mureș. 
3. Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale și alte substanțe 

• Au fost monitorizate 4 unități de desfacere și catalogate un număr de 32 produse astfel: 17 cereale, 8 
sucuri, 5 lapte ,altele-2. 

• A fost recoltată 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 14.06.2020. 
4. Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman 

• Au fost recoltate 20 probe sare iodată pentru determinarea nivelului de iod din sarea  iodată pentru 
consumul uman, după cum urmează:3 - BELGIA, 3 -ARTYOMSOL,5 – PAKISTAN, 4 - GRECIA, 2 - 
MOZYRSOL BELARUS, 3 -TURCIA                       

• Probele au fost analizate la DSP Galați. 

• Rezultatele au fost raportate către INSP București pe data de 15.12.2020. 
5. Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate 

• Au fost luate in studiu și catagrafiate 2 unități de îmbuteliere apă minerală : 

• SC Carpatina SA Toșorog, 

• Natural Aqua Group SRL Bicazu Ardelean  

• Au fost recoltate: 
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• 2 probe de apă de la  sursă – probe care au fost analizate chimic la CRSP Tg Mureșși bacteriologic la 
DSP Neamț. 

• 4 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” - acestea fiind trimise pentru analize de absorbție atomică la CRSP 
Tg Mureș.  

• Rezultatele NU au fost de primite de la CRSP Tg Mureș. 
6. Monitorizarea focarelor de TIA 

• In anul 2020 nu a fost  înregistrat nici un caz de   toxiinfecție alimentară. 
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:  
8. 2 probe  material plastic (1 probă material plastic flexibil si 1 probă material plastic) care se poate umple.  

• Probele din materiale plastice au fost recoltate din unități producție lactate și au fost analizate la DSP 
Fetești. 

9. 5 probe– 1 proba ceramică,1 proba melamină,2 probe hârtie/ carton, , 1 proba bambus şi au fost trimise 
pentru analize la INSP București. 

• Rezultatele au fost raportate către INSP București în data de 15. 12. 2020. 
10. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii 

• S-au catagrafiat71 produse alimentare 

• Au fost recoltate 2 probe condimente uscate în vederea detecției iradierii și  trimise pentru analize la 
Institutul de Igienă și Sănătate Veterinară București . 

• Rezultatele probelor analizate, au fost trimise la  INSP București in data de 15.12.2020. 
11. Supravegherea conținutului radioactiv al apelor minerale 

• Au fost recoltate  4 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” 
trimise pentru analize la DSP Iași – Laboratorul Ig. Radiațiilor pentru determinarea activității alfa/beta 
globale 

• Rezultatele NU au fost de primite de  DSP Iași – Laboratorul Igiena Radiațiilor . 
12. Monitorizarea calității suplimentelor alimentare 

• Au fost catagrafiate 72 suplimente alimentare cu vitamine și/sau minerale și suplimente cu alte 
substanțe( pentru gravide, copii, sportivi) și raportate la CRSP Timişoara in data de 15.06.2020. 

• Au fost recoltate 2 probe de suplimente alimentare (Hepatobil+Normodiab V) pentru analiza Pb, Cd, 
Hg şi au fost trimise pentru analiză la CRSP Cluj. 

• Rezultatele analizelor NU au fost primite de la CRSP Timișoara . 
13. Supravegherea stării de nutriție a populației 

• În 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  - Trifești -, 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 şi anchete s-au centralizat şi  au fost raportate la CRSP Cluj in data de 15.12.2020 
14. Alte activităţi: 

• Au fost completate 90 notificări prin asistență de specialitate de sănătate publică. 

• Au fost completate 26 negații, 8 PUZ-uri și 50 adrese APM. 
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Personalul Compartimentului a participat împreună cu  personalul compartimentului de  epidemiologie  la 
măsurile necesare luate pentru  gestionarea   infecțiilor cu coronavirus de pe teritoriul României 
(monitorizarea telefonică zilnică a  persoanelor aflate in carantină, recoltarea de teste COVID la domiciliu, la 
centrele sociale pentru vârstnici şi copii cu dizabilități, la persoanele aflate în centrele de carantină, triajul 
persoanelor carantinate, efectuarea anchetelor epidemiologice persoanelor depistate pozitiv la testul PCR 
pentru virusul SARS-COV -2. 

Supravegherea factorilor de risc din mediul de muncă 

Obiectiv 

Protejarea sănătății şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaționali 

Activități specifice 

1. Monitorizarea și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaționali: 

• 352 acțiuni de supraveghere a condițiilor de munca din secții și ateliere de producție, 

• 12 acțiuni de îndrumare a serviciilor de supraveghere medicală a angajaților, 

• 56 acțiuni de comunicare a riscului profesional, 

• 107 rapoarte de evaluare conform OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locul de munca, 

• 17 recomandări de regim protectiv la locul de munca; 

• 101 de acțiuni desfășurate pentru derularea PN. 
2. Monitorizarea factorilor de risc din mediul de munca: 

• 155 determinări de zgomot în 16 obiective economice, 

• 129 determinări de iluminat în 13 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 şi declararea bolilor profesionale: 

• În anul 2020, nu au fost declarate cazuri 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 31.01.2021, urmează să fie întocmită și transmisă Raportarea anuală a situației 
expunerii la noxe pe anul 2020 din județul Neamț. 
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COMPARTIMENTUL DE EVALUARE ŞI PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII 

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  

• 1 asistent medical generalist – angajat pe perioadă determinată conform OMS nr.569/2020 și OMS 
nr. 1733/2020 

Evaluarea și promovarea sănătății și educației pentru sănătate 

Obiectiv 

Dezvoltarea de intervenţii specifice de promovarea sănătăţii pentru favorizarea adoptării unor 
comportamente sanogene, minimizarea factorilor de risc şi utilizarea în actul medical şi viaţă a 
exemplelor de bună practică 

Activități specifice 

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

• Campania de informare-educare a populaţiei cu tema „Împreună pentru sănătatea mintală! Să 
înlăturăm stigmatul bolilor mintale!  – ianuarie 2020”. S-au desfășurat 15 acțiuni de care au beneficiat 
1220 de persoane.  

• Campania de informare-educare a populaţiei cu tema “Protejează-ți sănătatea! Sănătatea 
reproducerii – dreptul și responsabilitatea ta!” - februarie 2020. S-au desfășurat 76 de acțiuni de care 
au beneficiat 2210 de persoane.  

• Campania de informare-educare a populaţiei cu tema „Zâmbește cu încredere. Sănătate orală pentru 
toți !” - martie 2020. S-au desfășurat 28 de acțiuni de care au beneficiat aproximativ 2000 de 
persoane.  

• Campania de informare-educare a populaţiei cu tema „Ziua mondială a sănătății - împreună cu 
asistenții medicali și moașele! Prin prevenţie sănătate pentru toţi!  – aprilie 2020”. S-au desfășurat 14 
acțiuni de care au beneficiat 420 de persoane.  

• Campania de informare-educare a populaţiei cu tema “Protejarea sănătății pacienților oncologici în 
perioada pandemiei COVID -19 – mai 2020”. S-au desfășurat 12 acțiuni de care au beneficiat 300 de 
persoane.  
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• Campania de informare-educare a populaţiei cu tema „COVID 19 – Eliminați riscurile asociate 
consumului de alcool - iunie 2020”. S-au desfășurat 27 de acțiuni de care au beneficiat 600 de 
persoane.  

• Campania de informare-educare a populaţiei cu tema: ,,Sănătatea și siguranța  noastră, 
responsabilitatea tuturor !- iulie 2020". ”. S-au desfășurat 19 acțiuni de care au beneficiat 452 de 
persoane.  

• Campanie de informare–educare a populaţiei cu tema: „Protejează-ți sănătatea! Utilizează optim 
produsele de protecție a plantelor (pesticide agricole) – august 2020”. S-au desfășurat 22 acțiuni de 
care au beneficiat 950 de persoane.  

• Campanie de informare–educare a populaţiei cu tema: Luna naţională a informării despre efectele 
activității fizice – septembrie 2020”. S-au desfășurat 19 acțiuni de care au beneficiat 600 de 
persoane.  

• Campanie de informare–educare a populației cu tema: „Luna națională a informăriidespre efectele 
nutriției/alimentației – octombrie 2020”. S-au desfășurat 16 acțiuni de care au beneficiat aproximativ 
800 de persoane.  

• Campanie de informare–educare a populației cu tema: “COVID-19 – un motivîn plus pentru a renunța 
la fumat!”-  noiembrie 2020”. S-au desfășurat 19 acțiuni de care au beneficiat aproximativ 900 de 
persoane.  

• Campanie de informare–educare a populației cu tema: „Luna Națională a Informării despre Bolile 
Transmisibile: Tuberculoza (Tb), HIV și Hepatita”- decembrie 2020.  S-au desfășurat 30 de acțiuni de 
care au beneficiat aproximativ 1000 de persoane.  

În aceste campanii s-au desfășurat  388 de  activități care au constat în:  

• 292 de acțiuni de informare a populației organizate în județ de care au beneficiat aproximativ 34.530 
de persoane; 

• 48 de 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 48 de postări pe pagina de facebook a Compartimentului a materialelor primite de la Centrul 
National de Evaluare și Promovare a Sănătății – INSP București 

2. Derularea unor proiecte şi activităţi la nivel local: 

• „Promovarea donării de sânge”- continuarea proiectului local (început în anul 2019) 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 – ianuarie- februarie 2020. S-au desfășurat 2 acțiuni de care au 
beneficiat 113 persoane  

• „Infecția cu noul coronavirus SARS-CoV 2”- proiect local de informare cu privire la măsurile de 
prevenire a infecției cu noul coronavirus – martie - decembrie S-au desfășurat 150 de acțiuni de care 
au beneficiat aproximativ 4000 de persoane. 

• Campanie de informare a populației cu privire la măsurile de prevenire a infecției cu virusul West 
Nile – 20 activități de care au beneficiat aproximativ 1200 de persoane. 

• Campanie de informare a părinților, elevilor, cadrelor medicale din unitățile de învățământ preșcolar 
și școlar referitor la începerea noului an școlar – 64 de activități de care au beneficiat aproximativ 2000 
de persoane 

3. Intervenţii pentru promovarea sănătăţii în comunităţi şi grupuri vulnerabile  efectuate de asistenții 
medicali comunitari și mediatorii sanitari pentru comunitățile de romi) 

Intervenţia IEC nr .1 
Denumirea: instruirea lunară a asistenților medicali 
comunitari şi mediatorilor sanitari și transmiterea    
materialelor  informative (1 instruire) 
Nr. AMC implicate: 52  

Nr. MS implicaţi: 8 
Nr. comunităţi acoperite cu intervenţia IEC: 60 
Enumerare comunităţi: Alexandru cel Bun, Bahna, 
Borlesti, Borca, Bodeşti, Bâra, Bicaz Chei, Boghicea, 
Boteşti, Bârgăuani,  Costişa, Crăcăoani, Ceahlau, 
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Dobreni, Dochia, Dulceşti, Dămuc, Gârcina, Girov, 
Grumăzeşti, Hangu, Moldoveni, Oniceni, Oglinzi, 
Păstrăveni, Podoleni, Pipirig, Pângăraţi, Pâncești, 
Păstrăveni, Petricani, Poiana Teiului, Piatra Şoimului, 
Piatra Neamț, Poienari, Timişeşti, Tupilaţi, Răuceşti, 
Români, Roman, Siliştea, Secuieni, Săbăoani, Ştefan cel 
Mare, Ion Creangă, Pânceşti, Săvineşti, Zăneşti, 
Vânători Neamţ, Văleni, Roznov, Roman, Bicaz, Piatra 
Neamţ, Tg. Neamţ. 
Nr. beneficiari din comunităţile acoperite - 60 
Materiale IEC utilizate (nr. şi tip): prezentari ppt, 
distribuirea de pliante pentru campaniile aflate în 
derulare 
 
Intervenţia IEC nr. 2  
Denumirea: Igiena personală a copilului 
Nr. AMC implicate: 7  
Nr. MS implicaţi: 0 
Nr. comunităţi acoperite cu intervenţia IEC: 7 
Enumerare comunităţi: Bodești, Țimișești, Borlești, 
Bicaz Chei, Borlești, Români, Farcașa 
Nr. beneficiari din comunităţile acoperite: 584 
Intervenţia IEC nr. 3 
Denumirea: Triajul epidemiologic în unități de 
învățământ 
Nr. AMC implicate: 34 
Nr. MS implicaţi: 0 
Nr. comunităţi acoperite cu intervenţia IEC: 34 
Enumerare comunităţi:  Zănești, Valea Ursului, Oniceni, 
Ion Creangă, Dămuc, Bahna, Boghicea, Borca, Petricani, 
Girov, Alexandru cel Bun, Săvinești, Crăcăoani, 
Săbăoani,  Petricani, Crăcăoani, Săbăoani, Români, 
Roznov, Dochia, Piatra Neamț, Podoleni, Stănița,  
Hangu,  Tupilați, Ceahlău, Bodești, Bicaz Chei, Dămuc, 
Izvoare, Bahna, Podoleni, Borlești, Cândești. 
Nr. beneficiari din comunităţile acoperite: 11645 
Materiale IEC utilizate (nr. şi tip): 0 
Intervenţia IEC nr. 4 
Denumirea: Prevenirea gripei și a altor viroze 
respiratorii 
Nr. AMC implicate: 28 
Nr. MS implicați: 0 
Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 28 
Enumerare comunități: Dochia, Farcașa, Moldoveni, 
Poiana Teiului, Săvinești, Ceahlău, Petricani, Răucești, 
Bahna, Bicaz Chei, Dulcești, Bahna, Săbăoani, Români, 
Dămuc, Izvoare, Crăcăoani, Valea Ursului, Boghicea, 
Borca, Petricani, Crăcăoani, Săbăoani, Roznov, 
Alexandru cel Bun, Valea Ursului, Zănești, Ruseni. 
Nr. beneficiari din comunităţile acoperite: 820  
Materiale IEC utilizate (nr. şi tip): materiale (pliante și 
postere): pliante xeroxate  
Intervenţia IEC nr. 5 
Denumirea: Prevenire a infecției cu noul coronavirus 
SARS CoV-2(informare, distribuire de măști, mănuși, 
produse alimentare, monitorizare persoane aflate în 
izolare) 

Nr. AMC implicate: 54  
Nr. MS implicați: 8 
Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 55 
Enumerare comunități: Alexandru cel Bun, Bahna, 
Borlesti, Borca, Bodeşti, Bâra, Bicaz Chei, Boghicea, 
Boteşti, Bârgăuani,  Costişa, Crăcăoani, Ceahlau, 
Dobreni, Dochia, Dulceşti, Dămuc, Gârcina, Girov, 
Grumăzeşti, Hangu, Moldoveni, Oniceni, Oglinzi, 
Păstrăveni, Podoleni, Pipirig, Pângăraţi, Pâncești, 
Păstrăveni, Petricani, Poiana Teiului, Piatra Şoimului, 
Piatra Neamț, Poienari, Timişeşti, Tupilaţi, Răuceşti, 
Români, Roman, Siliştea, Secuieni, Săbăoani, Ştefan cel 
Mare, Ion Creangă, Pânceşti, Săvineşti, Zăneşti, 
Vânători Neamţ, Văleni, Roznov, Roman, Bicaz, Valea 
Ursului, Tazlău. 
Nr. beneficiari din comunităţile acoperite: 5453 
Intervenția nr. 6 
Denumirea: Distribuire teste de sarcină 
AMC implicate: 51 
Nr. MS implicați: 0 
Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 51 
Enumerare comunități: Alexandru cel Bun, Bahna, 
Borlesti, Borca, Bodeşti, Bâra, Bicaz Chei, Bicaz 
Ardelean,  Bicaz, Boghicea, Boteşti, Bârgăuani,  
Borlești, Costişa, Crăcăoani, Ceahlau, Dobreni, Dochia, 
Dulceşti, Dămuc, Gârcina, Girov, Grumăzeşti, Hangu, 
Moldoveni, Oniceni, Oglinzi, Păstrăveni, Podoleni, 
Pipirig, Pângăraţi, Pâncești, Păstrăveni, Petricani, 
Poiana Teiului, Piatra Şoimului, Piatra Neamț, Poienari, 
Timişeşti, Tupilaţi, Răuceşti, Români, Roman, Siliştea, 
Secuieni, Săbăoani, Ştefan cel Mare, Ion Creangă, 
Pânceşti, Săvineşti, Zăneşti, Vânători Neamţ, Văleni, 
Roznov, Roman, Bicaz, Boghicea, Botești,  Gîdinți, 
Cândești, Tazlău, Tg. Neamț. 
Nr. beneficiari din comunităţile acoperite: 1691 
Intervenţia IEC nr. 7 
Denumirea: Promovarea vaccinării 
Nr. AMC implicate: 4 
Nr. MS implicați: 3 
Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 4 
Enumerare comunități: Borca, lon Creangă, Bahna, 
Bicaz 
Nr. beneficiari din comunităţile acoperite: 44  
Intervenția nr. 8 
Denumirea: Informarea populației din zonele cu risc de 
inundații 
Nr. AMC implicate: 4  
Nr. MS implicați: 0 
Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 4 
Enumerare comunități: Bahna, Valea Ursului, Oniceni, 
Ion Creangă  
Nr. beneficiari din comunităţile acoperite: 89  
Intervenţia IEC nr. 9 
Denumirea: Prevenirea efectelor caniculei 
Nr. AMC implicate: 4 
Nr. MS implicați: 1 
Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 4 
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Enumerare comunități: Podoleni, Bahna, Borlești, 
Văleni 
Intervenția nr. 10 
Denumirea: Promovarea alăptării 
Nr. AMC implicate: 4 
Nr. MS implicați: 0 
Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC: 4 
Enumerare comunități: Zănești, Borlești, Bahna, Piatra 
Neamț 
Nr. beneficiari din comunităţile acoperite: 34  
Intervenția nr. 11 
Denumirea: Diabetul zaharat : definiţie, factori de risc, 
semne şi simptome, complicaţii, importanţa depistării 
precoce şi a respectării tratamentului. 
Nr. AMC implicate: 5 

Nr. MS implicaţi: 0 
Nr. comunităţi acoperite cu intervenţia IEC: 5 
Enumerare comunităţi: Piatra Neamț, Bodești, Ion 
Creangă, Borlești,  Bahna 
Nr. beneficiari din comunităţile acoperite: 83 
 
Intervenția 12 
Denumirea: Distribuire mâncare, tichete persoanelor 
vârstnice, preșcolari,  familii defavorizate 
AMC implicate: 5 
Nr. MS implicați: 0 
Nr. comunități acoperite cu intervenția IEC:5 
Enumerare comunități: Tazlău, Valea Ursului, Piatra 
Neamț, Văleni, Roznov 
Nr. beneficiari din comunităţile acoperite: 290

Alte activităţi 

1. Participarea unui medic de la Colectivul Programe de Promovare a Sănătății  la întâlnirile Echipei 
Interinstituționale Antitrafic Neamț la sediul Instituţiei Prefectului Neamț (1 întâlnire). 

2. Participarea unui medic de la Colectivul Programe de Promovare a Sănătății la ședințele Comisiei de 
evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulțiNeamț (96 ședințe).  

3. Participarea a doi medici de la Compartimentul de Evaluare și Promovare a Sănătății la Conferința 
Națională pentru Sănătate și Mediu a INSP București, on line,  18 – 20 noiembrie 2020. 

4. Participarea medicilor de la Compartimentul de Evaluare și Promovare a Sănătății la recoltarea probelor 
pentru testul coronavirus, la persoane aflate în carantină, contacți ai unor cazuri confirmate, la centre 
rezidențiale pentru adulți și copii, triajul persoanelor aflate în carantină și eliberarea avizelor 
epidemiologice la sfârșitul perioadei de carantinare. 

5. Participarea unui medic de la Colectivul Programe de Promovare a Sănătăţii în comisia de control privind 
modul de prescriere și eliberare a unor certificate de concediu medical pe cod de indemnizație 12 
împreună cu reprezentanți ai corpului de control al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (27.07. – 
31.07.2020).  

6. Înregistrarea, în perioada 23 aprilie - 18 decembrie 2020, a raportărilor zilnice aferente centrelor de 
dializă din județ (nr. pacienți dializați/ medici/ asistenți medicali/ infirmiere/ personal administrativ și nr. 
pacienți dializați/ medici/ asistenți medicali/ infirmiere/ personal administrativ Covid+; transmiterea 
(zilnică) a datelor către coordonatorul regional . 

7. Efectuarea serviciului de permanență la sediul DSP și la ISU Neamț. 
8. Efectuarea, în perioada iunie – decembrie 2020, de către personalul compartimentului a anchetelor 

epidemiologice la persoane Covid+, scrierea deciziilor de izolare precum și a deciziilor de carantină la 
contacții direcți, scanarea lor și trimiterea lor la serviciul de informatică și medicii de familie.  

9. Intocmirea  a două proceduri de lucru și revizuirea celor existente. 
10. Monitorizarea zilnică, timp de 14 zile, a persoanelor Covid+ care nu erau înscrise pe lista unui medic de 

familie. 
11. Monitorizarea şi coordonarea derulării Programelor nationale de sănătate V.1 şi VI.2. 
12. Întocmirea raportărilor lunare şi trimestriale pentru instituţia Prefectului.  
13. Întocmirea raportărilor trimestriale /anuale a indicatorilor la programele naţionale de sănătate pentru 

Ministerul Sănătăţii - Institutul Naţional de Sănătate Publică.  

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. 
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2. 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 prioritați de sănătate specifice naționale pentru anul 2020. 

3. 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. 

4. Participare în comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi noi de  asistenți comunitari. 
5. Participarea la activitatea de informare a populației prin intermediul TELVERDE; 

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

1. În cadrul Subprogramului de Screening pentru depistarea precoce active a cancerului de col uterin s-au 
distribuit  materiale informative pentru prevenirea cancerului de col uterin, s-au difuzat filme cu privire la 
informaţii despre paşii necesari pentru prevenirea cancerului pentru a trăi o viaţă lungă şi sănătoasă. 

2. În  anul 2020  s-au distribuit un număr de 1655 formulare FS1 şi un număr de 1655 femei au beneficiat de 
consiliere şi recoltare test BABEȘ PAPANICOLAU- 1567 rezultate negative și 88 rezultate pozitive. 

3. Au fost întreprinse acţiuni care au cuprins: 

• informare prin mass media, presă, videoconferințe 

• colaborare cu ONG-uri 

• adrese către medicii de familie, unităţi sanitare cu paturi, medici specialişti cu tema “Screeningul 
pentru depistarea precoce active a cancerului de col uterin” în vederea realizării rețelei de screening 
pentru buna funcţionare 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, 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 și 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 de imunoglobulină cu administrare intravenoasă, precum și stocurile 
de medicamente oncologice a spitalelor din județ 

7. Adrese către medicii de familie și centrele de dializă din județ pentru raportarea situației gravidelor și  
pacienților ce necesită dializă având în vedere apropierea sezonului rece 2020-2021 

8. Adrese către primării, SJU Neamț, SAJ Neamț, medicii de familie privind condițiile meteo nefavorabile 
pentru preîntâmpinarea apariție unor evenimente nedorite în rândul populației cu rugămintea de 
identificare a zonelor afectate/ cu potențial crescut de a fi afectate de condiții meteo nefevorabile,  de 
identificare a căilor de acces care trebuie degajate cu prioritate( accces 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 necesită transport in vederea efectuarii dializei, 
bolnavilor cronici și copiilor cu afecțiuni ce necesită monitorizare permanentă, a gravidelor cu risc și a celor 
în ultimele 2 luni de sarcină, a persoanelor dependente fizic, a vârstnicilor cu nevoi speciale, precum și 
organizarea transportului preventiv al acestora către unitătile medicale abilitate atunci când situația o 
impune. 
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9. Intocmire situație dializați și gravide sezon rece 2020-2021. 
10. Adrese către  MS, COSU, DSU, privind cazurile carantinate la Oglinzi 
11. Adrese către MS privind situația medicilor specialiști ATI/medicină de urgență  
12. Adrese către spitale privind aprovizionarea cu materiale de urgență medicală, materiale sanitare, 

substanțe dezinfectante și echipamente de protecție personală, precum și stocurile acestora 
13. Centralizarea stocurilor de mai sus și trimiterea lor la MS- dl. Mihai Bundoi- Direcția Generală de Asistență 

Medicală și Sănătate Publică 
14. Adresă locații carantină 
15. Adrese către spitale privind necesarul de Ig umana și medicamente oncologice deficitare 
16. Situație necesar 12 luni IG antirabică 
17. Adresă către SJA Neamț și ISU privind dotarea cu echipament de protecție și posibilitatea de transport a 

pacienților infectați cu noul coronavirus 
18. Adresă către ISU privind situația ambulanțelor private de pe raza județului. 
19. Adrese către spitale privind actualizarea informațiilor din platforma informatică , număr paturi libere din 

secțiile ATI la spitalele ce derulează AP-ATI 
20. Evidența persoanelor aflate în carantină instituționalizată în județ 
21. Recoltare probe la persoanele suspecte SARS-CoV-2 
22. Efectuare triaj epidemiologic și eliberare aviz epidemiologic la persoanele aflate în carantină 

instituționalizată 
23. Efectuare anchete epidemiologice la persoanele pozitive  
24. Telefoane date persoanelor COVID pozitive pentru a se deplasa cu ambulanța la spital pentru evaluare. 
25. Adrese în vederea rezolvării dosarului penal al doamnei Stan Elena  confirmată COVID pozitiv și care a 

refuzat transportul cu ambulanța  la SJU Neamț, precum și adrese privind dosarele penale ale unor 
persoane ce au fost carantinate în perioada de carantină. 

26. Adresă privind situația ambulanțelor private din județ. 
27. Adrese către centrele de dializă din județ cu privire la transportul pacienților dializați fară a crea presiune 

suplimentară asupra sistemului public de urgență. 
28. Realizare proceduri privind domeniul de activitate la nivelul compartimentului. 
29. Adrese către Ministerul Sănătății privind structura sistemului call center. 
30. Adesă către SJA Neamț  privind procedura de recoltare a probelor în scopul testării pacienților care se 

încadrează în definiția de caz SARS CoV-2. 
31. Adrese către spilatele din județ  și răspuns catre Ministerul Sănătății privind alocare a 10%  din capacitatea 

structurilor ATI în vederea asigurării asistenței medicale a pacienților infectați cu noul Coronavirus. 
32. Adrese către spitalele suport CoV-2  privind achiziționarea unor medicamente necesare tratamentului 

pacienților infectați cu SARS –CoV-2. 
33. Adresă către spitale privind dotarea secțiilor ATI  prin Campania Împreună pentru România desfășurată de 

Fundația Altex. 
34. Adrese catre spitale si răspuns către DSP Vaslui referitor la gestionarea situației COVID-19 la nivelul 

Regiunii de dezvoltare Nord-Est. 
35. Adresă către CJCCI privind lipsa din stoc a unor medicamente destinate tratării bolnavilor COVID 19. 
36. Adrese pentru întrunirea comisiei și autorizarea Sc  Salv Center SRL ( serviciului de ambulanță privat) 
37. Întocmire table cu necesarul de personal ce se va acoperi din detașări din cadrul MAPN. 
38. Întocmire machetă privind situația paturilor ATI și a paturilor simple pentru formele medii și severe de 

îmbolnăvire, precum și situația gurilor de oxigen. 
39.  Întocmire machetă privind nr. total paturi ATI COVID-19/județ,nr. total paturi ATI/spital, nr. paturi ATI 

ocupate/spital, nr. pacienți intubați/spital, nr. pacienți conctați la oxigen/spital, nr. paturi libere ATI/spital, 
nr. medici ATI/spital, nr. ventilatoare ATI/spital. Situația a fost trimisă la DSP Vaslui- Coordonator al 
Regiunii de dezvoltare nord-est. 

40. Întocmire machetă  privind nr. total paturi ATI, nr. paturi ATI NONCOVID, nr. paturi ATI COVID care pot fi 
suplimentate, data la care pot fi funcționale  paturile ATI COVID suplimentate, nr. medici ATI de 
suplimentat/detașat, măsuri concrete pentru suplimentare paturi ATI COVID. 
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41. Intocmire situație privind rețeaua de genetică medicală. 

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

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

Program național de boli netransmisibile 

 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 Naţional 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 2105 kg lapte praf, în primele 11 luni 
ale anului 2020, pentru  655 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 
2020 s-au distribuit medicilor de familie  525 de exemplare din Carnetul gravidei. 

Realizări 2020  

1. În cadrul Proiectului CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU 
COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607 au fost angajați patru 
asistenți medicali comunitari în comunele Cândești, Valea Ursului, Boghicea , Stănița și un mediator sanitar 
în comuna Boghicea, urmând ca în luna ianuarie 2021 să se deruleze a cincea rundă de angajări pentru 
mediatorii sanitari din aceste comune. 

2. Rolul asistenților medicali angajați în cadrul Proiectului este de a acorda  servicii de asistenţă medicală 
comunitară ȋn scopul îmbunătăţirii accesului populaţiei apartinând grupurilor vulnerabile, din localitățile 
selectate pentru derularea proiectului, la servicii medico-sociale de calitate, integrate la nivelul 
comunităților cu servicii ale medicului de familie, al altor furnizori de servicii medicale, cu serviciile sociale 
și serviciile educaționale.  

• parte din activitățile de promovare a sănătății s-au soldat cu depistarea activă a unor pacienți care 
ulterior au beneficiat de diagnostic si tratament în serviciile de asistență medicală (diabet zaharat, 
planning familial, cancer uterin, hipertensiune arterială, tuberculoză, activități de prevenire a infecției 
cu SARS Cov 2, monitorizare a persoanelor aflate în izolare si carantină). 

3. Începând cu luna decembrie 2020 se desfășoară  Proiectul PDP1/NT2311/13.05.2020, finanțat din 
Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, având titlul Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri 
primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație 
vulnerabilă), proiect  care se va derula pe  o perioadă de 32 de luni. 
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LABORATORUL DE DIAGNOSTIC ŞI 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 principali 

• 1 biolog specialist 

• 1 chimist principal 

• 1 chimist specialist 

• 1 chimist  

• 1 biochimist + 2 chimiști pe perioada determinata conform OMS nr. 569/2020 și  
OMS nr. 1733/2020 

• 6 asistenți medicali principali de laborator 

• 1 asistent medical de laborator pe perioada determinata conform OMS nr. 569/2020 și  
OMS nr. 1733/2020 

• 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 şi în cadrul 
examenului periodic, diverse investigații serologice la bolnavi şi grupuri populaționale expuse la risc 

Activităţi specifice 

Piatra Neamț 

1. Coproculturi 

• Au fost efectuate 1582 coproculturi pentru 
investigarea etiologiei bolii diareice şi a stării 
de purtător la personalul din sectorul 
alimentar și nealimentar, cu următoarele 
izolări: 25 tulpini de Salmonella,  14 tulpini 
Candida 

o 842 coproculturi pentru controlul 
periodic. Izolări: 6 tulpini Salmonella 

o diagnostic bolnavi – 734 coproculturi 
cu următoarele izolări: 19 tulpini de 
Salmonella,  14  tulpini Candida 

• La toate coproculturile s-a urmărit şi prezenţa 
Yersiniei entrocolitica, nu s-a înregistrat  
izolare. 

• La probele provenite de la copii sub cinci ani 
diagnosticul bacteriologic s-a extins şi pentru 
E. Coli enteropatogen; s-au făcut 372 analize 
cu 4 izolări. 

• Pentru E. Coli enterohemoragic: 372 analize, 
cu 0 izolari 

2. Exsudatele nazo-faringiene: 

• Au fost analizate 4454 probe pentru 
diagnosticul infecţiilor streptococice, 
depistarea purtătorilor şi investigarea 
focarelor. 

• Diagnostic bolnavi: 1950 probe 
o S-au izolat: 
- 142 tulpini streptococ β hemolitic 

grup A 
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- 15 tulpini streptococ β hemolitic non 
grup A 

- 165 tulpini stafilococ coaguloză 
pozitiv 

• Investigare focare : 1795 probe 
o S-au izolat: 
- 266 tulpini streptococ β hemolitic 

grup A 
- 24 tulpini streptococ β hemolitic non 

grup A 

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

3. Pentru diagnosticarea leptospirozei au fost 
efectuate 44 analize cu 9 pozitivităţi. 
Toate probele pozitive au fost trimise la ISP Iaşi 
pentru confirmare. 

4. Pentru determinarea sensibilităţii la antibiotice a 
germenilor de primo-izolare au fost efectuate 746 
antibiograme (272 antibiograme la tulpini izolate 
din focare, 331 antibiograme la tulpini izolate de la 
bolnavi, 143 antibiograme la tulpini izolate pentru 
control medical periodic) 

5. În situaţiile în care la nivelul laboratorului nostru 
nu s-au putut realiza anumite investigaţii, au fost 
prelucrate produsele patologice, stocate şi apoi 
trimise la Institutul Cantacuzino, CRSP Iasi, CRSP 
Cluj: enterovirusuri, virus rujeolic, West Nile, B. 
pertussis: 88 probe. 

6. Investigaţiile serologice: 

• au reprezentat o parte însemnată a activităţii 
laboratorului 

• analize HIV/SIDA 
- Număr de analize – 1778 cu 46 pozitive 
- Au fost investigate grupurile 

populaţionale recomandate pentru 
această determinare:  pacienţii cu BTS, 

TBC, personal medico-sanitar, voluntari. 
Toate serurile reactive au fost trimise la 
laboratorul de referinţă din Institutul 
Cantacuzino pentru testul de confirmare 

• Sifilis: 
- 155 analize RPR cu 19 rezultate pozitive 
- 182 analize TPHA cu 36 rezultate pozitive 
- 32 analize Sifilis IgM cu 9 rezultate 

pozitive 

• Hepatite virale: 
- Cazurile de hepatită acută internate în 

secţiile de boli infecţioase din judeţ au 
fost investigate în laboratorul nostru 
pentru markeri virali serologici.  

- Determinări pentru evidenţierea infectiei 
cu virus hepatitic B şi C au fost efectuate 
la personal medico-sanitar, contacţi ai 
cazurilor de boală acută şi pacienţi în 
perioada de dispensarizare. 

- Hepatita A -HAV IgM: 23 analize cu 11 
rezultate pozitive  

- Hepatita B – Ag HBs: 61 analize cu 2 
rezultate pozitive 

o HBc IgM: 20 analize cu 2 
rezultate pozitive 

o Anti HBs: 30 analize cu 19 
rezultate pozitive 

- Hepatita C – Anti-HCV: 66 analize cu 0 
rezultate pozitive 

7. Verificarea condiţiilor de igiena (în unităţi 
medicale) 

• 877 probe cu 5689 analize (din care 3 analize 
necorespunzătoare) 

8. Examene coproparazitologice: 

• 1021 probe (24 pozitivităţi) din care 292 probe 
de la bolnavi și 729 probe control periodic. 

Roman 

1. Coproculturi: 

• 211  probe ( izolări de Salmonella-6 pozitive şi 
izolări de Shigella-3 pozitive); 

• Au fost efectuate 99 investigatii pentru E.coli 
enteropatogen cu 11 pozitivi la copii sub 5 ani. 

• La toate coproculturile s-a urmărit şi prezenţa 
Yersiniei entrocolitica, nu au fost izolări 

• Nu au fost focare de toxiinfecții alimentare. 

• Pentru determinarea sensibilității la antibiotice 
a germenilor izolați au fost efectuate 57 
antibiograme 

 

 

2. Exsudate nazo-faringiene: 

• Au fost analizate 154 probe pentru diagnosticul 
infecțiilor streptococice şi depistarea 
purtătorilor și investigarea focarelor. 

• S-au izolat: 
- 26 tulpini streptococ β hemolitic grup A 
- 11 tulpini stafilococ coagulazo pozitiv 
- Investigare focare : 0 probe 

3. Investigațiile coproparazitologice; 

• 72 probe cu 5 pozitivi 
4. Verificarea condițiilor de igiena (în unităţi medicale) 

• 665 probe cu 5 necorespunzătoare 
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Microbiologie sanitară 

Obiectiv 

Efectuarea de analize bacteriologice necesare evaluării factorilor de risc din mediul de viaţă şi 
muncă.  

Activităţi specifice 

Piatra Neamț 

1. Au fost efectuate analize de apă potabilă: 

• au fost analizate 1221 probe de apa potabilă la 
care s-au făcut 3402 analize 

• au fost identificate 127 probe 
necorespunzătoare. Majoritatea probelor 
necorespunzătoare provin de la sursele de apă 
locale, neclorinate. 

• alte ape bacteriologie: 154 probe cu 241 
analize bacteriologice cu 2 probe 
necorespunzătoare şi 2 analize 
necorespunzătoare 

2. Au fost efectuate analize de alimente: 

• 74 probe cu 92 analize (2 analize au fost 
necorespunzătoare)  

3. Testele de salubritate în unităţi de alimentaţie şi 
școlare 

• 107 probe la care s-au făcut 352 analize (68 
analize necorespunzătoare) 

 

 

Roman 

1. Ape potabile: 

• au fost analizate 598 probe de apă potabilă cu -
1388 analize de apă potabilă) 

• au fost identificate  8 probe necorespunzatoare 
cu 35 analize necorespunzătoare 

• au fost analizate alte ape -10 probe cu40 
analize din care 2 necorespunzătoare 

2. Ambalaje, utilaje, teste de salubritate:  
• 107  probe cu 289  analize ,cu 4   probe 

neconforme; 

 

 

Numărul de analize a scăzut comparativ cu 2019, dar activitatea laboratorului a cuprins si recoltarea, recepția 
si transportul probelor pentru diagnosticarea infecției cu SARS COV 2( nu sunt incluse in statistica). 

De remarcat ca pentru monitorizarea surselor de apa potabila, numărul de probe lucrate a fost mai mare 
comparativ cu 2019. 
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Chimie sanitara şi toxicologie 

Obiectiv 

Efectuarea de analize fizico-chimice necesare evaluării factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă.  

Activităţi specifice  

Laborator Chimie sanitară 

1. Apa: 

• numărul total de probe de apă lucrate = 1.625 
probe (1.597 ape potabile, 16 ape minerale, 3 
ape de îmbăiere și 9 alte ape);  

• număr total de parametri fizico-chimici 
determinaţi = 5460, din care 164 parametri 
neconformi cu legislaţia în vigoare; 

• prepararea reactivilor necesari pentru  
determinările efectuate; 

• efectuarea curbelor de calibrare necesare 
pentru determinarea spectrofotometrică  a 
concentraţiei clorului rezidual liber, 
amoniacului, azotaţilor şi azotiţilor = 3 curbe de 
calibrare cu 32 determinări; 

• întocmirea referatelor de necesitate pentru 
achiziţionarea de reactivi, sticlărie de 
laborator, materiale igienico-sanitare şi de 
protecţia muncii şi recepţia materialelor 
achiziţionate; 

• etalonarea echipamentului şi verificarea 
metrologică 

• 2 participări la scheme de încercări de 
competenţă interlaboratoare: 2 probe cu 2 
determinări fizico-chimice efectuate  

• participarea la auditul RENAR al întregului 
laborator în data de 04.11.2020. 

• parcurgerea procedurii de înregistrare a 
laboratorului în Registrul Național al 
laboratoarelor care monitorizează calitatea 
apei potabile, conform Ord. MS 764/2005. 

2. Alimente: 

• 42 probe, din care: pâine și produse de 
panificație - 15, lapte și derivate din lapte - 3, 
conserve sterile 9, alte produse – 25, pentru 
care s-au efectuat un număr de 96 analize de 

laborator; 0 probe au fost neconforme.

Laborator toxicologie sanitară 

Au fost efectuate in anul 2020 următoarele determinări în secții și ateliere de producție de pe teritoriul 
județului Neamț: 

• au fost efectuate 102 probe microclimat cu 408 parametri fizico-chimice, 

• determinari biotoxicologice  - 213; 

• determinari toxicologice – 481. 

În anul 2020 tot personalul Laboratorului de chimie sanitară (ape, aliment și toxicologie) a participat la 
activitățile specifice generate de pandemia de coronavirus Covid -19, astfel:  

• asigurarea permanenței la nivelul instituției și CJCCI conform programării pe unitate in perioada martie 
- decembrie;  

• carantinarea și izolarea persoanelor venite în România din zone de risc epidemiologic;  

• participarea la monitorizarea stării de sănătate a persoanelor din Centrele de carantină;  

• preluare probe, recoltare probe;  

• întocmire anchete epidemiologice;  

• asigurarea permanenței în luna decembrie 2020 la CJCCI Neamț - 1 persoană;  

• participarea la activitatea de informare a populației prin intermediul TELVERDE. 

 



RAPORT DE ACTIVITATE 2020  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ 

27 

SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMT 

Structura 

• Compartiment inspecţia și controlul factorilor de risc din mediul de viaţă și muncă 

• Compartiment control asistenţă medicală unităţi cu paturi 

Echipa 

• 6 inspectori  superiori 

• 1 inspector  principal 

• 1 inspector asistent 

• 3 referenţi superiori 

Obiectiv 

Îmbunătăţirea stării de sănătate al populaţiei din judeţul Neamţ, prin diminuarea riscurilor de 
îmbolnăvire, cu asigurarea unui mediu de viaţă sanogen, conform reglementarilor legale şi 
standardelor specifice 

Activităţi specifice 

1. Control şi recontrol în toate tipurile de unităţi urmărind acţiunile tematice recomandate de Ministerul 
Sănătăţii, cât şi pe cele planificate pe plan local; 

2. Îndrumare şi consultanţă; 
3. Rezolvarea reclamaţiilor și a sesizărilor primite de la populaţie sau alte instituţii; 
4. Perfecţionare şi însuşire a noii legislaţii sanitare. 
5. Număr total de controale- 3173, din care: 

• Număr controale în unități-2673 

• Număr controale pe produse- 500 

• Numar total de probe recoltate-103 
6. Sanctiuni total  104 , din care: 

• amenzi-39 în valoare totală de 161. 300 lei 

• avertismente-65 

• produse scoase din consum- 18 kg și 20 litri 

• 5 suspendări de activitate. 
7. Asigurarea permanenței la sediul DSP și la ISU în contextul pandemiei Covid-19 - 288 de acțiuni. 
8. Consultanța telefonică și pe e-mail pentru persoanele care solicită informații despre prevederile Legii nr. 

55/2020 și a Hotărârilor CNSU/2020, analiza documentelor primite de la persoanele aflate în carantină, în 
vederea întocmirii deciziilor  de derogare de la măsura carantinei, precum și întocmirea deciziilor, în 
situațiile speciale prevăzute de legislația în vigoare - 650 de acțiuni. 
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Acțiuni tematice 

 

1. Apa 

• Număr total de controale - 25 din care : 
o 9 controale la instalaţii centrale: 
o 9 producători 
o 2 utilizatori. 
o 14 controale instalaţii locale (fântâni 

publice) 
o 3 verificări a monitorizării de control  

• Număr total de probe recoltate - 21 
o 15  probe corespunzătoare. 
o 6  probe necorespunzătoare 

bacteriologic (a fost recomandata 
asanarea, dezinfecția si repetarea 
probei de apa). 

• amendă în valoare de 4000 lei  
2. Turism 

• Număr total de controale 101 din care : 
o 19 unități de cazare hotelieră  
o 82 pensiuni turistice 

• avertisment. 
3. Mediul de viaţă al populaţiei 

• Număr total de controale 220 din care : 
o 75 zone de locuit 
o 30 unităţi comerciale, 
o colectare și depozitare deșeuri 

menajere 
o instalaţii de depozitare, prelucrare, 

neutralizare deșeuri menajere, 
o unităţi prestări servicii, 
o instituții social-culturale 
o 108 alte tipuri de unităţi. 

• 1 avertisment. 

• 1 amendă, în valoare de 3000 lei. 
4. Cosmetice 

• Număr total de controale 253 din care: 
o 10 unități controlate, din care: 
o o unitate de producție, 

▪ 1 distribuitor, 
▪ 7  unităţi de desfacere, 
▪ o unitate de frizerie, coafura, 

o 243 controale pe produse cosmetice  

• 6 probe recoltate înaintate la 
laboratoarele de analiză conform 
metodologiei INSP, sunt în lucru. 

• 1 avertisment 
5. Biocide 

• Număr total de controale 1236  

• Număr total de controale în unități 979, 
din care: 

• în unităţi de producție, 
o în unităţi de distribuție, 

• 977  la utilizatori (unităţi sanitare, de 
învăţământ, de turism;cabinete). 

 

• Controale pe  produse  biocide 257 ,din 
care: 
o Număr produse conforme 254 
o Număr produse neconforme 3 
o Probe recoltate 2 

6. Învăţământ 

• Număr total de controale 131 
o Număr total de controale pe unități  

130, din care: 
▪ 49 unităţi de învăţământ 

antepreșcolari şi preșcolari 
▪ 66  unităţi de învăţământ primar şi 

gimnazial, 
▪ 7  unităţi de învăţământ liceal 
▪ unităţi de învăţământ superior 
▪ unităţi de învăţământ special 
▪ bloc alimentar propriu unităţii 
▪ 1 recontrol 
▪ 1 avertisment 
▪ 1 amendă in valoare de 3000 lei 
▪ 1 suspendare de activitate 

o Număr controale pe produs şi meniu, 
conform Legii 123, 1 din care : 
▪ 1 societate comercială 
▪ 1 amendă în valoare de  1000 lei 

7. Unităţi sanitare, cu excepţia spitalelor 

• Număr total de controale 174, din care: 
o 73  unităţi de asistenţă medicală 

primară 
o 7 unităţi de asistenţă med. 

ambulatorie 
o 55 unități de asistenţă de medicină 

dentară 
o 2 laboratoare de analize medicale 
o 19 unităţi medico-sociale, 
o 17 unităţi socio-medicale pentru 

vârstnici (cămine pentru bătrâni), 
▪ 1 centru socio-medical ale ANPH 

• 3 avertismente 

• 4 amenzi in valoare de 33.500 lei. 
8. Unităţi sanitare cu paturi  

• Număr total de controale 72, din care: 
o Număr total de controale integrale în 

spitale (care se fac în cadrul acțiunii 
tematice și se verifică toate secțiile și 
compartimentele spitalului) - 15 

o Număr total de controale 57, din 
care:  
▪ 3 deșeuri periculoase 
▪ 1 blocuri alimentare 
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▪ 53 secţii cu diferite profiluri 

• Număr probe recoltate 64, 
corespunzătoare 

• 2 recontroale 

• 5 avertismente 

• 6 amenzi în valoare de 78.600 lei 
9. Unităţi de transfuzii 

• Număr total de controale 4, din care: 
o 3 unităţi de transfuzie sanguină din 

spitale 
o 1 centru județean de transfuzii 

10. Deșeuri periculoase 

• Număr total de controale 160, din care: 
o 42 producători mici 
o 91 producători mijlocii 
o 26 producători mari 
o 1 unitate de  neutralizare deșeuri 

periculoase 

• 1 amendă in valoare de 1.200 lei 
11. Cabinete de înfrumusețare și saloane de 

bronzare 

• Număr total de controale 14, din care 14 
Cabinete de înfrumusețare 

• amendă în valoare de 1.000 lei 
12. Apa de îmbăiere 

• Număr total de controale 11, din care: 
o zone amenajate  
o 1 bazine de înot 
o piscine 
o 2 ștranduri 
o 2 controlul calității apei 

• Număr total probe recoltate 3, 
corespunzătoare 

13. Număr  alerte 2, din care: 

• 1 alertă SRAAF -  suplimente nutritive, 

• 1 altă categorie. 
14. 5 acţiuni tematice stabilite de SCSP Neamţ. 

15. 2 Acțiuni tematice stabilite de ISS județean 
16. 197 sesizări rezolvate  
17. 98  acţiuni de îndrumare şi consultanta 
18. 21 acţiuni comune cu alte autorităţi 
19. 1 comunicat mass-media 1 
20. Alimentaţie publică şi colectivă 

• Număr total de controale 786, din care: 
o 11 producători și ambalatori 
o 1 distribuitor și transportator 
o 236 retaileri 
o 531 sectorul de servicii 
o 7 producători primari care vând 

direct consumatorului final 

• Analizele probelor, număr total 12 , toate 
conforme 

• Sancțiuni  
o Număr total 75, din care: 
o 52 avertismente 
o 23 amenzi în valoare de 36.000 lei 
o 18 kg și 20 litri produse retrase de la 

consum  
o 4 suspendări de activitate  

 
 
 

 

Realizări 2020 

1. Au fost controlate 2.649 unități, au fost aplicate 57 de amenzi în valoare totală de 410.000 lei. Pentru 10 

unități a fost dispusă suspendarea activității. 
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COMPARTIMENT ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI PROGRAME 

Echipa 

• 1 inspector superior 

• 2 consilieri superiori  

Asistență medicală 

Obiectiv 

Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, creşterea calităţii vieţii în condiţiile compatibilizării 
sistemului sanitar românesc cu cel din Uniunea europeană 

Activităţi specifice 

1. Monitorizarea permanentă a activităţii unităţilor sanitare cu paturi, din judeţ. 

• Semestrial, cele 6 unități cu paturi, aflate in relație contractuala cu CJAS Neamt, transmit către DSP 
Neamț Indicatorii de management realizați.  

• Monitorizarea permanentă a activităţii de asistenţă medicală primară şi ambulatorie de specialitate. 
2. Implementarea noilor metodologii în furnizarea serviciilor de sănătate de bună calitate la femeie şi copil, 

conform protocoalelor. 

• Instruirea medicilor nou angajaţi privind legislaţia din domeniu, asistenţa medicală acordată femeii şi 
copilului, precum şi măsurile de protecţie a copilului. 

3. Scăderea indicatorilor de mortalitate maternă prin efectuarea consultaţiei prenatale la medicul de familie 
şi specialist şi respectarea O.M.S. nr. 910/2002. 

• În anul 2020 au fost înregistrate 2 decese materne si au fost raportate, operativ, de către unitățile 
sanitare din aria administrativ-teritoriala a DSP Neamț si 9 decese 0-1 an. 

4. 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 judeţ. S-a verificat şi îndrumat activitatea asistenţilor sociali încadraţi în Spitalul 
Județean de Urgenţă Piatra Neamţ şi Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, cât şi cea a asistenţilor 
medicali cu atribuţii de asistent social din cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Neamţ. 

• În anul 2020 s-au înregistrat 158 gravide/lehuze cu risc de abandon, dintr-un total de 3.129 gravide.  

• S-au înregistrat 140 gravide minore. 

• Au fost efectuate 235 de consilieri mamelor cu risc de abandon. 17 copii au fost părăsiţi în secţiile 
pediatrie şi nou născuţi din cadrul spitalelor din judeţul Neamţ, iar pentru 11 s-au luat măsuri de 
protecţie.  

5. Monitorizarea activităţilor de profilaxie la nivelul asistenţei primare. 

• Instruirea personalului medical privind promovarea alimentaţiei la sân. 
6. Profilaxia malnutriţiei la copilul mic care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf 

• A fost distribuită o cantitate de 2.105 kg lapte praf către primăriile din judeţ, pentru profilaxia 
malnutriţiei la copilul mic care nu beneficiază de lapte matern . 

7. Profilaxia copilului mic şi preşcolarului prin verificarea în teren a administrării medicamentelor antirahitice 
şi antianemice sub supravegherea medicului de familie şi a asistentului, precum şi a asistentului medical 
comunitar 

• Lunar sunt verificate condicile de medicamente antirahitice şi antianemice ale medicilor de familie. 
8. Promovarea alimentaţiei sănătoase la copilul mic prin respectarea „Protocolului de promovare a alăptării”. 
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Obiectiv 

Oferirea şi garantarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii de sănătate de înaltă calitate 

Activităţi specifice 

1. Organizarea permanentă a activităţii din unităţile medicale, particulare, conform voinţei reprezentantului 
legal al cabinetului, ţinând cont de calificarea personalului respectiv. 

2. Îndrumarea cetăţenilor neasiguraţi pentru a face demersurile necesare pentru obţinerea statutului de 
asigurat al C.A.S Neamţ prin acţiuni comune cu consiliile locale şi C.A.S. Neamţ. 

3. Prin activitatea celor 55 asistenţi comunitari şi 8 mediatori sanitari se urmărește accesul non 
discriminatoriu al persoanelor la servicii de sănătate publică, contribuind la îmbunătăţirea comunicării 
dintre autorităţile medicale şi beneficiari, cât şi cu alte agenţii ale administraţiei locale, identifică şi 
sesizează situaţii tensionate care pot genera conflicte. 

• Mediatorul sanitar contribuie la informarea cadrelor sanitare despre obiceiuri şi tradiţii specifice 
comunităţii deservite. 

4. Creșterea accesului și calităţii serviciilor specific de sănătate a reproducerii pentru prevenirea sarcinilor 
nedorite, morbidităţii și mortalităţii materne 

• Adresabilitatea către medicul de familie a crescut prin activitatea de îndrumare si informare efectuata 
de către asistenții medicali comunitari si mediatori sanitari pentru creşterea încrederii şi a calităţii 
actului medical acordat mamei şi copilului.  

• Instruirea personalului medical privind promovarea alimentaţiei la sân. In  anul 2020 au fost solicitate 
de către medicii de familie 525 formulare „caietul gravidei”, si 515 formulare „fisa gravidei”. 

 
Obiectiv 

Redresarea şi dezvoltarea asistenţei medicale din mediul rural 

Activităţi specifice 

1. Preocuparea instituţiei în asigurarea cu cel puţin a unui medic specialist medicină de familie, în fiecare 
localitate din judeţ (Comisie Paritară formată din reprezentanţi ai D.S.P. Neamţ – C.A.S. Neamţ – Colegii 
profesionale).  

2. Organizarea de Centre de permanenţă în zonele izolate din judeţ şi dotarea acestora cu medicamente, 
materiale sanitare, echipamente, conform cerinţelor legale în vigoare. 

• La sfârşitul anului 2020, în judeţul Neamţ funcţionau în total 26 centre de permanenţă din care 15 
funcționează in mediul urban iar 11 in mediul rural. 

• DSP  Neamț monitorizează lunar si trimestrial activitatea celor 26 centre de permanenta prin 
centralizarea indicatorilor realizați: număr consultații, tratamente, număr total populație care s-a 
adresat centrului, solicitări ambulanta, etc, cât și costul mediu pe pacient, consumul și costul aferent 
cu medicamentele și materialele sanitare utilizate.  

• Prin centrele de permanenta se asigura continuitatea asistentei medicale primare in regim de garda 
pentru urgentele medicale apărute in teritoriul arondat centrului.  

• In anul 2020, la centrele de permanenta din județ au apelat 139.234 persoane, din care 91.355 pentru 
consultații si 100.576 pentru tratamente; 86.134 persoane in zilele lucrătoare și 53.100 persoane în 
zilele nelucrătoare. 

3. Monitorizarea activităţii de asistenţă medicală comunitară. 
• Lunar a fost evaluată activitatea asistenţilor medicali comunitari şi sunt analizate alte nevoi 

comunitare semnalate de aceștia. 
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Programe de sănătate 

Obiectiv 

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

PN I.1 - Programul Național de Vaccinare 

PN I.2- Programul Național de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile Prioritare 

PN I 3.1- Programul Național de Prevenire, Supraveghere si Control a Infecției HIV/SIDA 

PN I.4 - Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control a Tuberculozei 

PN I.5 - Programul Național de Supravrghere si Limitare a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale si a 
Rezistentei Microbiene ,precum si de Monitorizare a Utilizarii Antibioticilor 

PN II - Programul Național de Monitorizare a Factorilor Determinanți din Mediul de Viață și Muncă 

PN IV .1 - Programul Național de Depistare precoce activă a Cancerului prin Screening Organizat 

PN IV 3.1 - Programul Național de Transplant de Organe, Tesuturi și Celule de Origine Umană 

PN V.1 - Subprogramul de Evaluare si Promovare a Sanatatii si Educatie pentru Sanatate 

PN VI 1.1 - Programul Național de Sănătate a Femeii și Copilului - Subprogramului de nutriție și sănătate a 
copilului – Profilaxia distrofiei la copii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern 
prin administrare de lapte praf 

PN VI 1.2- Programul Național de Sanatate a Femeii si Copilului-Profilaxia malnutritiei la copiii cu greutate mica 
la nastere 

PN VI 1.5-Prevenirea deficientelor de auz prin screening auditiv la nou-nascuti 

PN VI 2.5- Programul National de Sanatate a Femeii si Copilului-Subprogramul de sanatate a femeii-Profilaxia 
sindromului de izoimunizare RH 

Acțiuni Prioritare ATI 

Acțiuni Prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici ,cu infectii emergente si 
reemergente -AP IE/RE 

Activitati specifice 

1. Încheierea contractelor si actelor adiționale cu unitatile sanitare specializate conform normelor tehnice in 
vigoare; 

2. Monitorizarea derulării contractelor incheiate cu unitatile de specialitate pentru implementarea 
programelor nationale de sanatate publica; 
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3. Asigurarea fondurile necesare pentru derularea programelor de sanatate publica in cadrul bugetului 
aprobat cu aceasta destinatie, prin finantarea lunara ,in limita valorii de contract; 

4. Defalcarea bugetului anual aprobat de Ministerul Sanatatii, împreună cu coordonatorii programelor de 
sănătate din Direcția de Sănătate Publică Neamț și unitățile sanitare, pe fiecare program si sursa de 
finanțare, cu respectarea trimestrializării aprobate de Ministerul Sănătății. 

5. Transmiterea lunara catre structura de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii a cererilor  de 
finantare, insotite de documente justificative,in vederea deschiderilor de credite bugetare pentru 
derularea programelor de sanatate; 

6. Urmarirea modului de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea programelor/subprogramelor 
nationale de sanatate  

7. Centralizarea raportarilor trimestriale, cumulate de la inceputul anului si anuale, privind: indicatorii 
specifici programelor nationale de sanatate publica, executia bugetara, situatia consumurilor si stocurilor 
cantitativ/valorice de bunuri, balantele de stocuri cantitativ/valorice dup apret ,rapoartele de activitate. 

8. Verificarea corectitudinii datelor de mai sus, centralizarea acestora si transmiterea catre unitatile de 
asistenta tehnica si management 

9. Centralizarea solicitarilor fundamentate pentru modificarea bugetului alocat pentru implementarea 
programelor nationale de sanatate ,realizeaza analiza solicitarilor adresate luand in calcul indicatorii 
realizati ,executia bugetara,consumurile si stocurile de bunuri inregistrate la nivelul fiecarui spital si 
transmite catre Agentia Nationala de Programe de Sanatate propuneri fundamentate de modificare a 
bugetului fie in sensul redistribuirii fondurilor alocate,fie in sensul rectificarii acestora. 

10. Intocmirea lunara a procesului verbal privind stocul de medicamente ARV necesar derularii optime a 
programului PN I.3 

11. Asigurarea unei colaborari eficiente cu spitalele , in domeniul asistentei medicale si programelor nationale 
de sanatate   

12. Intocmirea raportarilor si transmiterea acestora la UATM-URI in timpul specificat de Ordinul MS 377/2017 
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COMPARTIMENTUL AVIZE/AUTORIZĂRI 

Echipa 

• 1 inspector superior 

Obiectiv 

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

Activităţi specifice 

1. Întocmirea de documente conform O.M.S. nr. 1030/2009 cu modificările şi completările ulterioare: 

• au fost primite 962 dosare  

• au fost întocmite şi eliberate: 
o 139 autorizaţii sanitare de funcţionare (unităţi medicale, cămine de bătrâni, unităţi şcolare, 

unităţi servicii sociale) 
o 75 vize autorizaţii sanitare de funcţionare  
o 399  notificări asistenţă de specialitate de sănătate publică 
o 296 notificări certificarea conformităţii  

2. Înregistrarea unităţilor medicale în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale: 

• Au fost emise 60 certificate de înregistrare, pentru unităţile medicale noi, în Registrul Unic al 
Cabinetelor Medicale 

• Au fost emise 26 certificate-anexă/supliment pentru unităţile medicale a căror obiect de activitate s-
a modificat 

• Au fost reziliate 9 unități medicale din Registrul Unic al Cabinetelor Medicale. 
3. Eliberarea de Autorizaţii de liberă practică pentru personalul sanitar cu studii superioare: 

• Au fost eliberate 9 autorizaţii de liberă practică pentru personalul sanitar cu studii superioare. 
4. Autorizarea unităţilor pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere 

şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie 
5. Au fost reavizate 10 unităţi pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de 

conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie. 
6. Înregistrarea Declaraţiilor pe proprie răspundere ridicate de la Registrul comerţului şi repartizarea 

acestora către Serviciul de control – 4.631 declaraţii 
7. Înregistrarea Declaraţiilor pe proprie răspundere depuse de reprezentanţii unităţilor şcolare şi primăriilor 

şi repartizarea acestora către Serviciul de control – 12 declaraţii 
8. Gestionarea bazelor de date pentru documentele de reglementare eliberate şi transmiterea periodică 

către serviciul de control în sănătate publică 
9. Oferirea informaţiilor, la solicitare, asupra procedurilor de reglementare a obiectivelor şi activităţilor 

(pentru 1.721 persoane la sediul instituției, telefonic, cât și răspuns în format electronic) 
10. Primirea, înregistrarea şi verificarea dosarelor, redactarea şi eliberarea autorizaţiei, conform prevederilor 

O.M.S. nr. 1159 din 30.08.2010 privind aprobarea Listei unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru 
examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de 
autovehicule sau tramvaie; 

11. Primirea, înregistrarea şi verificarea dosarelor, redactarea şi eliberarea autorizaţiei, conform prevederilor 
O.M.S. nr. 607 din 8.05.2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităţilor de 
transfuzie sanguină din unităţile sanitare (Dispoziţia nr. 81 din 28.11.2013); 

12. Atribuţii privind componenta Calificări profesionale a Sistemului IMI – utilizator (adresa D.S.P. Neamţ – 
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 activităţile desfăşurate în cadrul instituției pentru 

îndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control intern 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.  

Activităţi specifice 

1. Planificarea strategică și anuală a misiunilor de audit public intern  

2. A fost elaborat și aprobat planul strategic de audit pentru o perioadă de 3 ani (2019-2021) cu 

repartizarea anuală a activităților auditabile și înregistrat sub numărul 11150/29.11.2018, cu ultima 

actualizare la data de 06.12.2019. 

3. A fost întocmit Planul de audit public intern pentru anul 2020, înregistrat sub nr. 10092 din 29 noiembrie 

2019, plan ce respectă structura standard și care este aprobat de  directorul executiv.  

4. Principalele domenii spre care au fost dirijate misiunile de audit public intern fac parte din misiunile 

obligatorii prevăzute la aliniatul 2, articolul 3 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu 

modificările și completările ulterioare.  

5. Pentru anul 2020 au fost planificate un numar de 4 misiuni, clasificate pe categorii astfel: 

• 3 misiuni de asigurare; 

• 1 misiune  de consiliere. 

6. Cu privire la elaborarea planului anual și multianual, acestea s-au realizat ținând cont de activități. 

7. Efectuarea misiunilor de audit pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale 

instituţiei sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, 

eficienţă şi eficacitate. 

8. În anul de raportare au fost efectuate toate misiunile de audit planificate, gradul de realizare a planului 

de audit fiind de 100%.  

9. Au fost finalizate toate misiunile cuprinse în planul anual, respectiv:  

• Misiunea de asigurare cu privire la efectuarea analizelor chimice și bacteriologice pentru apa 

potabilă solicitate de terți, urmărirea și încasarea veniturilor din aceste prestații; 

• Misiunea de asigurare cu privire la modul de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor 

prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI; 

• Misiunea de urmărire a recomandărilor; 

• Misiunea de consiliere formalizată de facilitarea înțelegerii, din domeniul controlului intern 

managerial. 

10. În cadrul misiunilor de audit de asigurare realizate au fost examinate responsabilitățile asumate de către 

structurile auditate din cadrul instituției cu privire la organizarea și realizarea activităților și îndeplinirea 

obligațiilor în mod eficient și eficace. 

11. Urmare efectuării misiunilor de audit public intern s-au întocmit rapoarte în conformitate cu prevederile 

Legii 672 din 2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare, prin care s-au 

efectuat recomandări pentru remedierea deficienţelor constatate. Toate recomandările au fost avizate şi 

însuşite de către conducerea instituției.  
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12. Raportarea periodică directorului executiv, precum şi structurii de audit public intern din cadrul 

Ministerului Sănătăţii cu privire la constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile de 

audit.  

13. Auditorul intern comunică în scris conducătorului entității proiectul de raport de audit, raportul de audit, 

sinteza raportului de audit cu principalele constatări, concluzii și recomandări la fiecare misiune de audit 

efectuată. Auditorul discută cu conducătorul entității periodic aspecte legate de activitatea de audit. 

Cele doua forme de comunicare scris  și verbal sunt utilizate în aceeași măsură de auditorul intern. 

14. Activitatea desfașurată pe parcursul anului de către auditorul din cadrul compartimentului de audit este 

centralizată în raportul anual de activitate și este comunicată conducerii entității, structurii de audit din 

cadrul Ministerului Sănătății și Camerei de Conturi Județene. 

15. Elaborarea și transmiterea raportului anual al activităţii de audit public intern. 

16. În  conformitate cu prevederile art.13 lit. f din Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată 

cu modificările ulterioare, auditorul a întocmit  raportul anual privind activitatea de audit public intern, 

utilizând machetele prezentate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice la secțiunea UCAAPI-Raportări. 

17. Raportul  privind  activitatea de audit public intern aferentă anului 2020, înregistrat sub numarul 1322 

din 27 ianuarie 2021 a fost comunicat Ministerului Sănătății și Camerei de Conturi a Județului Neamț. 

18. Creșterea calității activității de audit public intern. Pregătirea profesională continuă a auditorului intern. 

19. La nivelul compartimentului de audit este elaborat programul de asigurare și îmbunatatire a calității 

activității de audit intern înregistrat sub numărul 11.932 din 05.12.2017, plan actualizat anual, ultima 

actualizare fiind la data de 31.12.2020. 

20. Auditorul  intern se preocupă în permanență de creșterea calității activității de audit prin studierea 

legislației și a ghidurilor privind realizarea misiunilor de audit din diferite domenii. În cadrul 

compartimentului se monitorizează calitatea activității de audit public intern și se comunică rezultatele 

directorului executiv. 

21. Activitatea de audit intern a contribuit la îndeplinirea obiectivelor instituției prin prezentarea sistematică 

de rapoarte și recomandări pentru eliminarea deficiențelor identificate.  

22. Recomandările au determinat structurile auditate să-și perfecționeze activitățile și să-și îmbunătățească 

sistemul de control intern.  
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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 01.01.2020 – 

31.12.2020 s-a susținut un concurs pentru ocuparea posturilor vacante din următoarele compartimente:  

• Compartimentul Asistență medicală şi programe - 1 post inspector superior 

2. Organizarea interviurilor în vederea angajarii fără concurs, pe perioadă determinată, pe posturile 

suplimentate de către Ministerul Sănătății, conmform Ordinului nr.569/2020, 25 posturi vacante aflate 

în instituție, in vederea asigurării activității cu personal specializat, în vederea gestionării situației 

epidemiologice la nivel județean și a măsurilor ce se impun în vederea prevenirii şi a controlului 

infecţiilor generate de virusul SARS-CoV-2. 

• Ca urmare a adresei Ministerului Sanatatii – Directia Management si Structuri Sanitare nr. NT 

534/03.04.2020, Ordinul ministrului sănătății nr. 569 din 6.04.2020, privind care s-a suplimentat cu 

25 posturi, personal contractual, pe o perioada de 6 luni. cu prelungire ulterior din data de 9.10.2020 

pentru inca 6 luni, conform Ordinului  M.S. nr. 1733/2020;        

• În prima etapă, au fo   st angajati 4 asistenti medicali, 2 biologi/chimisti, 1 referent de specialitate cu 

studii superioare si 2 referenți cu studii medii. 

• În a doua etapă, 3 medici, 12 asistenti medicali, 3 biologi/chimisti, 2 referenmți de specialitate cu 

studii superioare si 3 referenti cu studii medii.  

• Astfel, în perioada 10.04.2020 – 31.12.2020, s-a susținut interviu pentru ocuparea posturilor 

temporar vacante fără concurs, pentru următoarele compartimente din cadrul Departamentului de 

Supraveghere în sănătate publică:  

o Compartiment de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile 

▪ Supraveghere Epidemiologică şi Alertă Epidemiologică – 10 persoane 

▪ Statistica Boli Transmisibile – 6 persoane 

▪ Infecţii Nosocomiale şi Boli Transmisibile Prioritare HIV,TBC,ITS  - 1 persoană 

o Compartimentul de evaluare şi promovare a sănătăţii 

▪ Evaluare Programe Boli Netransmisibile – 1 persoană 

o Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică 

▪ Diagnostic microbiologic – 1 persoană 

▪ Chimie sanitară şi/sau toxicologie – 3 persoane 

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 

2020, 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 şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene.  
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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 2020. 

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. 

4. Actualizarea permanentă a bazei de date în vederea completării fișelor fiscale ale salariaților. 

5. Întocmirea deciziilor de angajare pe durată determinată, de suspendare a contractului individual de 

muncă, de încetare a contractului individual 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 01.01.2020 – 31.12.2020. 

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 judeţului 

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. 
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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. 

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. 

De la începutul anului s-a solicitat de către M.S. următoarele date: 

• 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 şi completarea unor acte 

normative şi 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.55 din Legea 

bugetului pe anul 2020, nr.5/2020. 

• 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 2020.  

• Organigrama și statul de funcții actualizat la 01.09.2020. 

• 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, 
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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 2019. 

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, 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. 

2119/31.12.2019, 93 posturi cu adresa M.S. nr. VSC 3330/53491/31.12.2019 și întocmirea, 

verificarea, analizarea, centralizarea, fundamentarea statelor de funcții suplimentare, a 25 posturi 

suplimentate prin O.M.S. nr.569/2020 în baza HG nr.254/2020, cu adresa M.S. nr.NT 534/03.04.2020 și 

O.M.S. nr.1733/2020 în baza HG nr.840/2020. 

4. Întocmirea, verificarea, transmiterea și semnarea actelor adiționale la promovarea salariaților în anul 

2020 precum și a salariaților cărora li s-a schimbat sporul de vechime. 

5. Întocmirea și actualizarea în conformitate cu prevederile legale a procedurilor de lucru elaborate 

conform O.M.F.P. nr. 946/2005 republicat. 

6. 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. 

7. Înaintarea solicitărilor către Ministerului Sănătății aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante din aparatul propriu, conform legislației în vigoare. 

8. Participarea la organizarea concursurilor și examenelor pentru obținerea de grade și trepte profesionale, 

precum și de intrare în rezidențiat. 

9. 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. 

10. Întocmirea și actualizarea bazei de date privind funcțiile și funcționarii publici proprii și transmiterea 

situației la A.N.F.P. 

11. Întocmirea și transmiterea lunară la A.N.F.P, situația privind salarizarea funcționarilor publici. 

12. Verificarea în vederea trimiterii la Ministerul Sănătății solicitările unităților sanitare cu paturi privind 

reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii acestora. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Organizarea concursului de promovare pentru salariații instituției și promovarea acestora pe funcții cu 

studii superioare, urmare absolvirii facultății. 
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Obiectiv 

Formare profesională 

Activități specifice 

Participarea personalului DSP Neamț la programele de perfecționare 

Obiectiv 

Evaluare profesională 

Activități specifice 

Centralizarea fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru anul 2019. 

Obiectiv 

Declarații de avere și de interese 

Activități specifice 

Urmărirea și gestionarea declarațiilor de avere și de interese ale salariaților D.S.P. Neamț, potrivit 

reglementărilor legale în vigoare. 

Mențiuni 

1. Elaborarea/completarea/modificarea 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. 

3. Eliberarea adeverințelor pentru completarea dosarelor de pensionare. 

4. Preluarea dosarelor depuse la comisia mixtă constituită la nivelul Direcției de Sănătate Publică Neamț, 

conform art. 391 alin.8 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, privind analiza necesității prelungirii activității medicilor peste 

vârsta de pensionare. 

5. Emiterea avizelor pentru medicii pensionari. Corespondența cu C.A.S.S. Neamț și Colegiul medicilor și 

Colegiul medicilor stomatologi și cu medicii care au solicitat emiterea avizelor – 70 avize eliberate in anul 

2020. 
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COMPARTIMENT JURIDIC 

Obiectiv 

Respectarea legii, apărarea proprietăţii publice şi private aflate în administrarea DSP Neamţ,  precum 
şi la buna gospodărire a mijloacelor materiale şi financiare din patrimoniul instituției 

Activităţi 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 Neamţ. 

3. Întocmirea, redactarea și distribuirea dispoziţiilor directorului executiv. 

4. Monitorizarea apariţiei Monitoarelor Oficiale ale României și distribuirea către compartimentele 

interesate. 

5. Monitorizarea apariţiei Ordinelor ministrului sănătăţii și distribuirea acestora către compartimentele 

interesate. 

6. Redactare contracte/acte adiţionale încheiate de Direcţia de Sănătate Publică Neamţ cu unităţile 

sanitare, unităţile administrativ teritoriale şi terţi. 

7. Consultanţă de specialitate pentru toate compartimentele D.S.P. Neamţ, precum și pentru terţi. 

8. Urmărirea și întocmirea evidenţei pentru punerea în executare a măsurilor de siguranţă 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. Corespondenţă diversă cu instituţiile publice, precum și cu terţii. 

11. Evidenţa avizării documentelor în vederea apostilării de către Instituţia Prefectului judeţul Neamţ cu 

Apostila de la „Haga”. 

12. Întocmirea, redactarea întâmpinărilor, formularea apărărilor, asigurarea reprezentării în faţa instanţelor 

judecătoreşti în cazurile de malpraxis. 

13. Reprezentarea DSP Neamţ în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad. 

14. Consultanţă şi reprezentare pentru Comisia de Monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile 

de Malpraxis. 

15. Punerea în executare a proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. 
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COMPARTIMENT RELAŢII CU PUBLICUL 

Echipa 

• 1 consilier superior 

Obiectiv 

Desfăşurarea optimă a activităţii de relaţii publice 

Activităţi specifice 

1. Au fost înregistrate 254 sesizări (rezolvate 240 sesizări, nerezolvate 14 sesizări), din care: 

• 27 sesizări pe act medical medical rezolvate 

• 227 sesizări pe factori de risc. 

2. Au fost înregistrate 58 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. 

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,  
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• 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 

Realizarea activităților de suport informatic specifice compartimentului de informatică 

Activități legate de prelucrările și raportările specifice în condițiile pandemiei de COVID-19 

1. Coordonarea din punct de vedere informatic, a activităților necesare ținerii evidenței persoanelor 

testate, a persoanelor pozitive, a persoanelor internate și a persoanelor vindecate. 

2. Validarea datelor și realizarea raportărilor zilnice către forurile competente, a informațiilor cerute 

privind persoanele testate, pozitive, internate, vindecate. 

3. Evidența persoanelor izolate și carantinate – introducerea, actualizarea în macheta DSP a datelor de 

identificare a persoanelor specificate in anchetele epidemiologice. 

4. Prelucrarea zilnică a fișierelor cu alertele active extrase din programul Portal COVID privind persoanele 

izolate/carantinate - primite de la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Neamț 

(CJCCI Neamț). 

5. Raportarea zilnica către Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Neamț a 

persoanelor carantinate la domiciliu/în carantină instituționalizată și a persoanelor izolate la domiciliu/în 

izolare instituționalizată grupate pe Unitați Administrativ Teritoriale (UAT-uri). 

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. 



RAPORT DE ACTIVITATE 2020  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ 

46 

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. 

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. 
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DEPARTAMENT ECONOMIC/ADMINISTRATIV 

Structura 

• Compartiment buget finanţe 

• Compartiment contabilitate 

• Serviciul administrativ şi mentenanţă 

• Compartiment achiziţii publice 

Echipa 

• 5 consilieri superiori – economisti 

• 1 inspector de specialitate – inginer constructor 

• 1 inspector de specialitate 

• 1 magaziner 

• 5 șoferi 

Compartiment achiziţii 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 termică – centrale termice), materiale sanitare, reactivi, 
dezinfectanți, echipamente medicale si kituri de recoltare Covid,  obiecte de inventar, deplasări, materiale 
de laborator, publicații, cursuri, securitatea și protecția muncii și servicii diverse. 

2. Cu exceptia achizitiei de kituri de recoltare Covid, pentru care s-a aplicat procedura negocierii fara 
publicarea prealabila a unui anunt de participare, toate  achizițiile publice s-au efectuat prin cumpărare 
directă în acest an. 

3. Din bugetul total pe anul 2020 s-au achiziționat bunuri si servicii,din care pe surse de finantare : 
- Buget de stat, din care pentru bunuri si servicii  433.000 lei kituri de recoltare Covid ( exudat cu mediu 

de transport viral) , 45.492 lei carburanți, 26.170 lei obiecte de inventar, 27.224 lei materiale de 
laborator, 55.800 lei materiale și servicii cu caracter funcțional și 221.039 lei alte cheltuieli (utilități, 
rechizite, publicații, cursuri, materiale de curățenie). 
Pe baza listei de investitii aprobata de Ministerul Sanatatii,s-au efectuat achizitii de 146.898 lei.  

- Venituri proprii : 17.742 lei reactivi, 33.939 lei materiale de laborator, 71.982 lei reparații curente, 
10.098 lei obiecte de inventar, 1.871 lei deplasări, 1.770 lei cursuri, 67.743 lei materiale și servicii cu 
caracter funcțional, 54.648 lei carburanți, furnituri de birou, materiale de curățenie,  utilități, 
publicații, protecția muncii. 

- 161.935 cheltuieli de capital – pe lista de investiții aprobată. 
Din listele de investiții aprobate, s-au făcut următoarele achiziții: 

o Spectrofotometru UV-VIS – laborator toxicologie Roman: 45.604 lei; 
o Numarator de colonii SCAN 1200 HD – laborator microbiologie: 54.740 lei; 
o Autoturism Ford: 83.000 lei; 
o Aparat de distilat apa 8 litri: 12.673 lei; 
o Calculator tip server cu licenta : 8.890 lei; 
o Calculator PC- 6 buc.: 24.990 lei; 
o Licente informatice: 31.655 lei; 
o Servicii expertiză în vederea angajării lucrărilor de reparații clădiri sediu instituție: 49.980 lei. 
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Serviciul administrativ şi mentenanţă 

1. Pe parcursul anului 2020, serviciul a fost implicat in activităţile si demersurile legale de obţinere de fonduri 
pentru dotările cu aparatură medicală, reparaţii capitale si consolidări de clădiri, atât pentru desfăşurarea 
în bune condiţii şi satisfacerea necesităţilor proprii ale instituţiei noastre cât şi pentru spitalele publice din 
judeţul Neamţ și Serviciului de Ambulanță Județean Neamț. În acest sens pe baza necesarelor transmise 
de spitalele publice din judeţ și Serviciului de Ambulanță Județean Neamț, dar şi ale serviciilor, 
laboratoarelor, compartimentelor şi birourilor proprii s-a întocmit în lunile ianuarie-februarie o lucrare 
centralizatoare structurată pe 2 secţiuni (una privind propunerile de investiţii pentru activitatea proprie şi 
una cu propunerile de investiţii pentru spitalele publice din judeţ, însoţită de notele de fundamentare 
aferente fiecărui obiectiv de investiţii propus şi acordurile privind cofinanţarea de către autorităţile publice 
locale pentru spitalele publice) ce a avut ca scop aprobarea fondurilor necesare în anul 2020 cu destinaţia 
amintită. În perioada ianuarie - aprilie 2020, propunerile de cheltuieli de natura investițiilor ale spitalelor 
publice din județ au fost analizate și prioritizate în cadrul unor lucrări solicitate de Ministerul Sănătății. 

2. Am asigurat în perioada august – noiembrie 2020 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 2020, 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 finanţare întocmite la nivelul D.S.P. Neamț pentru finanțarea prin transferuri de capital a dotării 
cu aparatură şi echipamente medicale de la bugetul de stat al M.S., pentru spitalele publice din judeţul 
Neamţ, dar și pentru dotarea laboratoarelor proprii, instituția fiind beneficiară a unor fonduri de investiții 
de la bugetul de stat, dar și aprobate pentru investiții din veniturile proprii realizate de instituția noastră. 
Astfel prin programul de investiții pe anul 2020 s-au realizat următoarele: 
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ – „Dotare cu aparatură şi echipamente medicale”; 
- Spitalul Municipal de Urgenţă Roman – „Dotare cu aparatură şi echipamente medicale” 
- Direcția de Sănătate Publică Neamț - „Dotare cu aparatură de laborator și echipamente IT” 

3. Ne-am implicat in problemele legate de menţinerea acreditării RENAR a laboratoarelor proprii din cadrul 
Departamentului de Supraveghere în Sănătate Publică, activităţi mai importante fiind etalonarea şi 
verificările metrologice ale aparaturii de laborator dar şi asigurarea cu materiale şi consumabile, 
verificarea şi întreţinerea dotărilor, s-a asigurat evacuarea corespunzătoare a deşeurilor cu potenţial septic 
din activitățile specifice, asigurarea service-ului şi întreţinerii aparaturii de laborator existente, dar şi 
achiziţia de aparatură și echipamente IT noi – întocmirea şi obţinerea aprobărilor pentru listele de investiţii 
proprii – de exemplu: Aparat de distilat apa 8 l, Numărător automat de colonii, Spectrofotometru UV VIS 
Calculator server cu licență, Calculatoare PC - 6 buc., Licențe de suită – 15 buc. și Licențe de acces client – 
100 buc.. 

4. Am participat în perioada iunie – noiembrie 2020 la ”Programul de stimulare a înnoirii parcului auto 
național pe anul 2020” 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 achiziţionat împreună cu compartimentul intern specializat de achiziţii publice propriu produsele, 
serviciile, lucrările şi utilităţile necesare funcţionarii si desfăşurării activităţilor curente ale instituţiei, în 
acest sens am asigurat emiterea contractelor şi comenzilor ferme de aprovizionare, semnarea şi parafarea 
de către părţi şi transmiterea acestora către furnizori, precum şi urmărirea împreună cu 
serviciile/compartimentele proprii a executării acestora. Am asigurat perfectarea contractelor de prestări 
servicii către terţi, efectuate de laboratoarele şi compartimentele proprii. 

6. Am rezolvat problemele legate de întreţinerea, reparaţia, înmatricularea și menţinerea în circulaţie, plata 
taxelor privind utilizarea infrastructurii rutiere, asigurărilor RCA şi verificărilor obligatorii ITP a tuturor 
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mijloacelor auto din dotarea unităţii noastre, de asigurarea contractării de carburanţi auto şi am asigurat 
suportul tehnic împreună cu departamentul omolog din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru perfectarea 
contractelor subsecvente de furnizare de carburanţi necesare desfăşurării activităţilor spitalelor publice 
din judeţ. 

7. Am asigurat paza şi securitatea obiectivelor instituţiei cu firme specializate, am asigurat  cu firme 
specializate serviciile de monitorizare şi intervenţia rapidă la sediile D.S.P. din Piatra Neamţ şi mentenanţa 
sistemelor de alarmare la efracţie din dotarea sediilor din Piatra Neamţ. 

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

9. Am derulat lucrări de reparaţii curente la sediile din Piatra Neamţ ale D.S.P. atât la partea de construcţii 
dar şi la instalaţiile termice sanitare şi electrice, asigurând contractarea, urmărirea în execuţie şi 
recepţionarea acestora. 

10.  În urma eliberării certificatului de urbanism, am asigurat faza de proiectare a lucrărilor de RK instalații 
sanitare la demisolul clădirii D.S.S.P. Neamț și a lucrărilor conexe de sistematizare verticală, în vederea 
eliminării infiltrațiilor la demisolul clădirii, proiectarea și execuția lucrărilor se vor continua în anul 2021. 

11.  Am asigurat verificarea periodică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la sediile noastre din Piatra 
Neamţ, dar şi contractarea, execuţia şi întocmirea formalităţilor legale privind întreţinerea şi mentenanţa 
centralelor termice de la sediile D.S.P. din Piatra Neamţ şi efectuarea la termenele scadente a verificărilor 
tehnice periodice ale acestora – V.T.P., verificarea anuală a canalului(coşului) de fum. 

12. Am asigurat contractarea prestărilor de servicii către terţi privind prestarea de către laboratoarele 
instituţiei noastre a serviciilor D.D.D. şi analize de laborator microbiologice şi fizico-chimice. 

13. Am asigurat lucrările de legătorie a documentelor generate de serviciile, compartimentele, birourile şi 
laboratoarele instituţiei în vederea arhivării acestora în conformitate cu prevederile legale. 

Buget, finanţe, contabilitate 

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Neamţ a fost 
organizată şi a funcţionat ca ordonator secundar de credite în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publica şi a municipiului 
Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare. 
Unităţile sanitare din judeţul Neamţ care sunt finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din alocaţii 
de la buget, pe baza de contracte, transferate la administraţiile locale începând cu 01.08.2010, sunt 
următoarele: 

- Spitalul Judeţean de Urgenta Piatra Neamţ, 
- Spitalul Municipal de Urgenta Roman, 
- Spitalul Orăşenesc  „Sf.Dimitrie”Târgu Neamţ, 
- Spitalul Orasenesc „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 01.01.2020 – 31.12.2020,bugetul de venituri şi cheltuieli pentru sănătate de la bugetul de stat, 
capitolul 66.01 a fost executat după cum urmează: 

- lei - 
Indicatori financiari Prevederi 

iniţiale 
Prevederi 31.12.2020 Finanţări 31.12.2020 Realizat 31.12.2020 

A. CHELTUIELI CURENTE 56.607.000 86.378.000 83.386.302 83.022.491 

a. Cheltuieli de personal 8.189.000 10.025.000 10.025.000 1.010.278 

b. Bunuri şi servicii  45.008.000 60.245.000 58.041.302 57.724.683 

c. Transferuri 3.320.000 16.025.000 15.237.000 15.204.648 

d. Alte cheltuieli 
B.CHELTUIELI DE CAPITAL 

90.000 
 

83.000 
150.000 

83.000 
148.000 

82.882 
146.898 

TOTAL 56.607.000 86.528.000 83.534.302 83.169.389 
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Din datele prezentate mai sus rezultă o execuţie a bugetului de stat în procent de 96,12 %(raportat la 
prevederea bugetara la 31.12.2020) si de 99,56 % (raportat la finantarea la 31.12.2020), iar creditele 
neconsumate în sumă de 364.913 lei se regăsesc la D.S.P. Neamţ astfel: 
1. cheltuieli de personal – 14.722 lei 
2. cheltuieli materiale, total – 316.619 lei 
- activitaţe proprie – 2.846 lei 
- acţiuni sănătate – spitale – 308.402 lei 
- actiuni de sanatate-disp.scolare- 1.966 lei 
- programe sănătate –D.S.P. – 0 lei 
- programe de sanatate-spitale-3.405 lei 

3.  transferuri- 32.352 lei. 
4. alte cheltuieli – 118 lei. 
5. cheltuieli de capital-1.102 lei 

Precizam ca, în ultimele zile ale exercitiului financiar 2020, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Neamt 
a virat institutiei noastre, spitalelor si autoritatilor publice din judet sumele aferente concediilor medicale din 
perioada iunie-septembrie 2020, acestea au virat sumele recuperate unitatii noastre, explicand creditele 
bugetare neconsumate. 

Execuţia bugetului de venituri şi 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 Finanţări 31.12.2020 Realizat 31.12.2020 

1. Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 86.528.000 83.534.302 83.169.389 

 TOTAL 86.528.000      83.534.302 83.169.389 

 
În conformitate cu Legea bugetului de stat nr. 5/2020 şi prevederile H.G.R. nr.59/2003 privind înfiinţarea 

unei activităţi finanţate din venituri proprii s-au realizat venituri proprii din prestaţiile medicale efectuate 
contra cost, pe baza tarifelor stabilite de către Ministerul Sănătăţii cu avizul Ministerului Finanţelor, în suma 
de 751.034 lei (D.S.P. Neamţ). 
Unităţile autofinanţate care funcţionează în judeţul Neamţ sunt următoarele: 
1. Direcţia de Sănătate Publică Neamţ (parţial, pentru activitatea din laboratoare). 

Mentionam ca, pana în trimestrul I 2017, in judet a functionat ca institutie autofinantata integral din 
venituri proprii Centrul de Aparatura Medicala Neamt. 

Activitatea desfăşurată de aceste unităţi la 31.12.2020 se prezintă astfel: 

- lei - 
Unitatea sanitara autofinanţata Venituri Cheltuieli 

Planificat 2020 Realizat 
31.12.2020 

Buget 2020 Plăţi nete 
31.12.2020 

D.S.P. Neamţ 740.000 667.681 757.000     574.305 

TOTAL 740.000 667.681 757.000      574.305 

 
Din datele prezentate mai sus rezultă că veniturile activitatii autofinanţate au fost realizate în procent de 

90.2 %, iar cheltuielile au fost realizate în procent de 77,6 %, faţă de prevederile pe întreg anul 2020. 
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Indicatori economici 

Gradul de realizare anual a plătilor (cumulate) fată de prevederile aprobate, pe total cheltuieli 

finantate de la bugetul de stat 

95,7% 

Gradul de realizare anual a plăților (cumulate) fată de prevederile aprobate pentru cheltuielile 

de personal finantate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie 

99,8% 

Gradul de realizare anual a plătilor (cumulate) fată de prevederile aprobate pentru cheltuieli 

materiale - bunuri şi servicii, finanțate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie . 

99,9% 

Gradul de realizare anual a plătilor (cumulate) fată de prevederile aprobate pentru cheltuieli 

materiale - bunuri şi servicii, finantate din taxa asupra unor activităti dăunătoare sănătătii şi 

din publicitatea lor, pentru activitatea proprii 

nu este 

cazul 

Gradul de realizare anual a încasărilor din venituri proprii realizate la nivelul institutiei, fată de 

prevederile bugetare aprobate 

90,2% 

Respectarea termenelor de depunere a situatiilor financiare trimestriale şi anuale la Ministerul 

Sănătătii 

100% 

Fundamentarea proiectelor bugetare aferente activității proprii din surse de la bugetul de stat 

şi din venituri proprii (venituri realizate la nivelul institutiei şi din accize), întocmite pe baza 

precizărilor Ministerului Sănătătii 

100 % 

Fundamentarea necesarului lunar de fonduri pentru desfăsurarea activitătii proprii curente 

(bugetul de stat şi venituri proprii) 

100% 

 

Realizări 2020 

2. În cursul anului 2020 instituția noastră și-a dotat cu fonduri din veniturile propriiparcul auto cu un 

autoturism mai puțin poluant necesar înlocuirii unui autoturism uzat fizic și moral, prin ”Programul de 

stimulare al înnoirii parcului auto național pe anul 2020”, licențe de suită și acces client necesare 

compartimentului IT și calculatoarelor din dotarea departamentelor și serviciilor proprii și s-a întocmit 

studiul D.A.L.I., proiectul tehnic faza D.T.A.C. și P.Th. și s-au obținut avizele necesare autorizării lucrărilor 

pentru obiectivul  - Rk imobil D.S.P. Neamț, B-dul Traian, nr.1 - Servicii de proiectare -”Refacerea 

sistematizării verticale pentru evacuarea controlată a apelor pluviale de pe acoperiș și terenul limitrof, 

refacerea după caz a canalizării interioare, a rigolelor, trotuarelor și curților englezești”; 

3. În cursul anului 2020 instituția noastră și-a dotat cu fonduri de la bugetul de stat Laboratorul de 

Microbiologie și Bacteriologie cu un aparat de distilat apă cu capacitate de 8l și un numărător automat 

de colonii și Laboratorul de Chimie sanitară și Toxicologie cu un spectrofotometru UV VIS, aparate 

performante menite să crească adresabilitatea și capacitățile laboratoarelor proprii, s-a dotat 

compartimentul IT cu un calculator server cu licență și s-au achiziționat un nr. de 6 calculatoare PC 

necesare înlocuirii echipamentelor depășite, uzate fizic moral; 

4. 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 6.442 mii lei și cofinanțate de la bugetele autorităților 

publice locale în procent de 10%. Unitățile medicale au fost finanțate în linii mari după cum urmează: 

• Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ (prevedere 4.626 mii lei) –  computer tomograf, 

echipament de radiologie radiografii în ortostatism a membrelor pelvine, monitoare de funcții vitale 

fixe și portabile, masă operație radiotransparentă, electrocardiografe, uretroscop flexibil, mese 
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chirurgicale cu extensie ortopedică, electroencefalograf, aparate de hemodializă, lămpi scialitice, 

paturi A.T.I., paturi acționate electric, motor systemstryker 8, stație de osmoză inversă, dispozitiv 

roentgen cu braț în C, mașini automate de dezinfectat bazinete, unitate de răcire cu 3 

compartimente, sistem automat de montat lame și alte aparate medicale performate de valori mai 

mici; 

• Spitalul Municipal de Urgenţă Roman(prevedere 1.816 mii lei) – aparat radiologic cu post grafie, 

aparate de aer condiționat steril, instalație completă și trusă de chirurgie laparoscopică, ecograf, 

sistem complet de videoendoscopie intervențională, videocolposcop, și alte aparate medicale 

performate de valori mai mici; 

5. S-au realizat venituri proprii în sumă de 668 mii lei. 

 

 


